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כמו
ציור

עגל צעיר עומד סמוך לאמו ,בינות
לעצים ,שמיכת ערפל המכסה את
יישובי עמק יזרעאל ,שמש זורחת
על שדות העמק .תחרות צילומים
מרהיבים מראה את פניה היפות של
החקלאות וההתיישבות

צילום :שרית קרופקה

תמיד כאן בשבילך יותר מ≠∞≥ שנה¨
עם המותגים המובילים בתחוםÆ

מגוון הרכבים
התפעוליים
הגדול בישראל

● מגוון מסלולי ליסינג מימוני אטרקטיביים
● דיגום הכלי והתאמתו לפי דרישה
● שירות אישי ומקצועי אצלך או במוסכי היבואן

הצטרף למאות לקוחות פרטיים ומסחריים¨
בוא עכשיו לסניף מטרו הקרוב וצא עם כלי חדשÆ
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תוכן

מכתבים למערכת
■ עורך דרור יוסף
dror.maariv@gmail.com
■ סגן עורך סיון שדמון
sivvan@gmail.com

דיור בר השגה

■ מנהלת עיתון
עדנה זיו
■ כתבים חני סולומון,
עו"ד אפרת חקיקת,
יבל ברקאי ,עו"ד איילת רייך-
מיכאלי ,מירי דג ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר-כוכבא
מדרשי ,דפנה מאור,
טל חביב גליבטר
■ גרפיקה מערכת
בני בנגלס
■ גרפיקה מודעות
ניקולאי קולניק
■ מזכירה והפקה
דברת לוי
kav_daf@maariv.co.il
טל' 073-2369058
פקס' 073-2369088
■ מזכירת הפקה סניף דרום
מזי עזרא
■ יועצי פרסום
דניאלה גבאי ,יעקב קניאל,
אהובית פרידמן-להב,
יורם טביבי
■ מודעות לוח
זוהר מלאכי

■ מודעות
kav_daf@maariv.co.il
"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

הפתרון לבעיית מחירי הדיור בידי הממשלה ,וכל הדיבורים
עליה הם מלל חסר תוחלת אם האוצר ורמ"י לא יעשו את
תפקידם  -לשרת את אזרחי המדינה
כולם מדברים על מחירי הדיור  -אזרחים ,חברי
כנסת ,שרים  -כל אחד זורק את האחריות על מישהו
אחר ,אבל יש גורם אחד שלו יש חלק נכבד ולדעתי
מכריע במחירי הדיור ,והוא מינהל מקרקעי ישראל!
בבעלות המנהל (רמ"י) מעל ל 90%-מקרקעות
המדינה .הבעיה העיקרית היא ,שהמינהל רואה את
עיקר תפקידו לא באספקת קרקעות לבנייה ,אלא בה־
שגת מקסימום כסף לקופת המדינה ,וכך הוא משווק
מעט קרקעות .על ידי מכרזים בין הקבלנים ,מנסה
להשיג את המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע ,שאו־
תו הוא מעביר לאוצר ,ומחיר הקרקע ששילם הקבלן
מהווה אחוז מכריע במחיר הדירה שימכור הקבלן,
כשבדרך ישלם גם מסים על כל תשומה שישקיע
בבניית הדירה.
בסוף ,נמצא גם הרווח של הקבלן ,שהוא הרבה
פעמים אחוז מסוים ממחיר הדירה ,כלומר הבסיס
לפתרון הוא בידי הממשלה .כמובן שהאוצר יצטרך
לוותר על סכום גדול שקיבל עבור הקרקע ,ואולי
לוותר גם על חלק מהמסים שהוא גובה על הדירה
מהקבלן ומהקונה ,אבל הממשלה תקבל מאות אלפי
משפחות שיוכלו לקנות דירה במחיר סביר ,ולהפנות
את יתרת הכסף שנחסך לקניות וליצירת הכנסה .כך
הכסף יחזור למדינה מכיוון אחר ,היות והיום המש־
פחה הצעירה משלמת חלק גדל והולך מהכנסתה על
המשכנתה או על שכירת דירה ונשאר לה מעט כסף
לקניות אחרות.
הפתרון לבעיית מחירי הדיור בידי הממשלה ,וכל

הדיבורים עליה הם מלל חסר תוחלת אם האוצר וב־
עיקר מינהל המקרקעין לא יעשו את תפקידם ,שהוא
לשרת את אזרחי המדינה ולא למצוץ את לשדם.
הפתרונות שמציעים המינהל והאוצר ,להפקיע קר־
קעות מהחקלאים ולשלם להם מחיר מגוחך ,לא יע־
זרו אם ברגע שלקחו את הקרקע ממי ששמר עליה
בדמו ,פיתח אותה והשביח אותה ,יעשו עליה מכרז
בין הקבלנים ,ושוב ידרשו עליה מיליוני שקלים .שוב
יעלה מחיר הדירה שתיבנה על קרקע זו ושוב חלקה
של המדינה במחיר הדירה יהיה גדול מאוד!
הדיון בנושא מחירי הדירות עקר ,ללא החלטה של
הממשלה לוותר על חלק מההכנסות על הקרקע,
לטובת אלפי המשפחות שאינן יכולות לקנות דירה
במחירים המשוגעים שקיימים בשוק .הממשלה צרי־
כה להבין את המשפחות הצעירות הרבות שמחפשות
דרך לרדת לארצות אחרות ,שבהן יוכלו לקנות דירה
תמורת משכורותיהן ולהתחיל את חייהן בצורה נור־
מלית ,וכך אנחנו מפסידים את מיטב בנינו!
שר האוצר ,שחרת על דגלו את טובתן של משפחות
ממעמד הביניים ,יכול לתרום לאותן המשפחות את
הפתרון הגדול ביותר על ידי הוזלת מרכיב הקרקע
במחיר הדירה ,כי לא הלחץ על הקבלנים להוזיל את
הדירות הוא המפתח ,וגם לא תוספת דירות במחירים
המופקעים להשכרה או לקנייה ,מרכיב הקרקע הוא
המפתח!
אלי שילוני
מושב תימורים

המערכת והמנהלה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק ,לתרגם ,לשדר

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב
עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות
המתפרסמות בו ,למאמרי
דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות
שלכדו את עיניכם ונשמרו
במצלמתכם .כתבו את שם
הצלם בשם קובץ התמונה,
חתמו על מאמרים ועל
יצירות ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com
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איזה עולם
כשאנחנו שומעים שצעירים רוצים לעזוב את הארץ,
אנחנו חושבים :האם יהודי צריך שואה כדי להבין כמה
חשובה המולדת?

המילים
שלכם
בעיתון
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הצעה לחוק ,שיגדיל את
העונש המרבי של מסיגי
גבול שטח חקלאי ,עברה
לקריאה שנייה ושלישית

צילוםJared Preston :

רעיה מודאגת

בכל אמצעי ,לאחסן במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

 29,200שקלים

14

רח’ קרליבך  ,2ת”א

בכל אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

8

יושבים חבורה של זקנים ,וכשלא מוצאים שום ענן
בשמים הם אומרים" :נו ,מילא ,נחמם את העצמות
שלנו עם החום של השמש".
הם יושבים וחולמים על עיירה קטנה ,על הבית
שאיננו ועל ערב שישי בבית יהודי .הבית הקטן נקי,
מבריק .השולחן מכוסה מפה לבנה ונרות של שבת
מאירים על הפנים המאושרות .האימא מחלקת את
המטעמים שעד היום אנחנו מרגישים את הטעם
שלהם .הילדים ,בחולצות לבנות ,שרים עם אבא זמי־
רות.
בעיירה שלנו לא היו מים זורמים ולא היה חשמל,
אבל הייתה לנו תרבות .היה לנו בית ספר תרבות
והיו לנו תנועות נוער .בתנועות הנוער לימדו אותנו
על הארץ ,לימדו אותנו על הרצל ,על שלום אש ועל
מנדלי מוכר ספרים ,אבל לא רק את זה .המדריכים
שתלו לנו בלב זרע אהבה לארץ ,כדי שלא נשכח
לאהוב את ארץ ישראל ולהגיע אליה.

כולנו רצינו לעבור לארץ ישראל ,אבל הגורל רצה
אחרת .אחרי השואה נפגשנו .היינו מבולבלים ולא
ידענו מה לעשות .איבדנו את הכול ולא היה לנו
כלום .פתאום שמענו "טיק טק ,טיק טק" – הזרע הת־
עורר ואמר" :שכחתם? שכחתם את הארץ?" אמרנו:
"לא ,לא שכחנו" ועלינו ארצה.
בנינו את הארץ .לא תמיד היה קל ,אבל תמיד קי־
ווינו ליותר טוב .והיום ,כשאנחנו שומעים שצעירים
רוצים לעזוב את הארץ ,אנחנו חושבים :האם יהודי
צריך שואה כדי להבין כמה חשובה המולדת? כמה
היא יקרה? כמה היא מגנה עלינו? ואנחנו אוהבים
אותה מאוד.
הזקנים מתעוררים מהחלום ושרים "אנחנו אוהבים
אותך ארץ ישראל שלנו".
אסתר דוברוב ,בת 92
מושב בצרה

"בעלי עבד שנים רבות
במשק של אמו ,ללא
משכורת ,ומונה לבן
ממשיך .כיום ,האם
מאיימת לייבש את המטע"

20

לא להחמיץ

עין עירון חוגג  80וחבריו
ינסו לשחזר את התמונה
הגדולה שבה מופיעים
כולם בסוף העשור השישי
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חדשות
דרור יוסף

ברגע האחרון :ועדת הכלכלה מתנגדת למכירת
תנובה לחברת "ברייט פוד" בבעלות סין

לקראת סיום בדיקת הנאותות ,בכנסת מזהירים ממכירת חברת הענק לסינים ותנועת המושבים יצאה
להפגין נגד העברת השליטה מ"אייפקס" ל"ברייט פוד" .יו"ר ועדת הכלכלה ברוורמן :אם לא יהיה לחץ
ציבורי ,הגבינה עם הבית תימכר לסינים ורוב האזרחים יהיו חוטבי עצים ושואבי מים .לעומתם ,יו"ר
גרנות בדר :שת"פ עם סין יכול להזניק את החקלאות והתעשייה
ועדת הכלכלה של הכנסת ,בראשות ח"כ
פרופסור אבישי ברוורמן ,קיימה ביום שלישי
שעבר דיון מיוחד בנושא מכירת חברות ישר
ראליות לחברות זרות ,על רקע הדיווחים על
עסקה למכירת השליטה בחברת תנובה לחבר
רה סינית ולקראת סיום בדיקת הנאותות של
העסקה ,שהיא שלב הכרחי בתהליך המכירה.
בפתח הישיבה אמר היו"ר ברוורמן ,כי מדור
בר בנושא רחב הרבה יותר ממכירת תנובה,
וכי מכירת החברות תעשיר חבורה קטנה של
מחוברים ,בזמן -ש 50%-מהשכירים ביש�ר
אל משתכרים פחות מ 6,500-שקל בחודש.
"כשיש בעלות מקומית ,לבעלים חשוב לבנות
תעשייה מקומית לטווח ארוך  -פעם קראו לזה
ציונות" ,אמר ח"כ ברוורמן והזהיר ממה שיקר
רה ביום החתימה.
עוד הוסיף היו"ר ברוורמן ,כי אפשר לתעל
את כספי המוסדיים באמצעות כספי הציבור
בקרנות הפנסיה ,להשקיע בתנובה ובחברות
אסטרטגיות אחרות" .הקיבוצים עשו טעות
כשמכרו את תנובה לאייפקס ,ועכשיו חלקם
תומכים במכירה לסינים ואני מזועזע" ,אמר.
הוא הוסיף ,כי צריך לחץ ציבורי כדי להביא
לכך שתנובה תונפק בישראל ולא תימכר
לסינים" .אם לא יהיה לחץ ציבורי ,החברה עם
הגבינה של הבית תימכר לסינים ורוב אזרחי
ישראל יהיו חוטבי עצים ושואבי מים".
ראש המוסד לשעבר ,אפרים הלוי ,אמר כי
אנחנו חיים בכפר גלובלי שבו הכלכלה גלובר
לית וגם הבעיות גלובליות .הוא הוסיף ,כי
סין משקיעה בתחומים שמבחינתה הם חיוניים
לביטחון הלאומי שלה ,ומתעניינת בעיקר
בתחום המחקר והפיתוח .לדבריו ,המשמעות
של העסקה היא שתנובה ,אם תימכר ,כבר
לא תהיה חברה ישראלית .הלוי התעלם מהר
עובדות :בתחילת דרכה ,תנובה הייתה אגודה
שיתופית-חקלאית בבעלות איגוד קיבוצים
ומושבים ,אך מאז שנ ת  ,2007היא בשל�י
טת קבוצת משקיעים בריטית בראשות קרן
אייפקס פרטנרס.
הלוי רואה את המכירה לסינים דרך עיר
ניים אסטרטגיות" :לפי הצפי ,במאה הזאת
תגדל אוכלוסיית העולם במיליארד נפש ,אך
אין מקורות מזון ומים בשביל עוד מיליארד
נפשות .סין אולי לא תיקח מכאן את המזון,
אבל השליטה בטכנולוגיה תהיה בידיים שלה,
ואם לא נתעורר נמצא את עצמנו במצב שונה.
חשוב שחברי הכנסת יחליטו כיצד להגן על
הנכסים המרכזיים מצד אחד ,ועל מדיניות
החוץ ,הביטחון והכלכלה" ,אמר הלוי.
לנקודת המבט האסטרטגית שותף עמוס
יפה ,נכדו של אליעזר יפה ,מייסד תנובה" :כל
מדינה נורמלית משתדלת לשמור על הנכסים
אסטרטגיים המרכזיים בשליטתה או בשליטת
אזרחיה .אני רואה את תנובה חברה אסטרטגית
 ספקית המזון הגדולה ביותר המשפיעה עלכל בית בישראל.
"ב 2008-נעשתה שגיאה עם המכירה
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הפגנה נגד מכירת תנובה .תנועת המושבים :מכירת תנובה מהווה בגידה של קרן אייפקס בהתחייבות מוסרית שניתנה לציבור הישראלי

לאייפקס ,ואריק רייכמן שלשל חמישה מיליון
לכיסו על אי תחרות ,שלוש שנים לאחר מכן
אייפקס הרוויחה את מה ששילמה ,ואת התוצר
אה ראינו במחאת  .2011גם הקונה החדש ינסה
להחזיר מהר את ההשקעה ,והתוצאה לא תאחר
לבוא .לכן ,האזרחים צריכים להביע דעתם
עכשיו".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום
(אבו) וילן אמר ,כי אם האוטו הגדול והירוק
של תנובה צריך לנסוע רחוק עד לסין וצריך
לחץ ציבורי שימנע את זה .עורך דין גדעון
פישר ,נציג "מילואות צמח" ,המייצגת 60
קיבוצים במפרץ חיפה ועמק הירדן ,אמר כי
מילואות מתנגדת למכירה לסינים ,מסיבות
אחרות" :יש להם גישה מאוד ייחודית לזכויות
אדם ,לזכויות עובדים ולחופש דיבור ,שלא
בטוח שנרצה לאמץ" ,אמר.
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' אמרה ,כי סין
אינה מתעניינת בתעשייה ,אלא בפטנטים
ובטכנולוגיה שפותחה כאן ,וקראה להתכנס
סביב פתרון של הנפקת תנובה בבורסה .היא
הוסיפה ,כי תבחן הצעת חוק בדומה להפרטת
הקרקעות ,שתגביל מכירה של חברות לזרים.
ח"כ מיקי רוזנטל ביקש לחדד את דברי
אפרים הלוי ואמר ,כי המלחמות הבאות יהיו
באמצעות מזון וכלכלה ,ואם ראש הממשלה
לא רוצה להפקיד את הביטחון שלנו בידי זרים
בירדן ,אז אסור להפקיר את הביטחון התזונתי
בידיים זרות.
יצחק (איציק) בדר ,יו"ר חברת גרנות המחר
זיקה -ב 23%-מתנובה ,אמר כי הוא אינו מ�ס
כים עם הניתוח של ראש המוסד לשעבר הלוי.

לדבריו ,סין היא מעצמה עולמית שאי אפשר
להתעלם ממנה .הוא הוסיף ,כי הקיבוצים והר
מושבים התייחסו בעבר לתנובה כהשקעה
פיננסית והוא משתדל לראות את ההזדמנור
יות שיכולות לנבוע מהמהלך .בדר אמר ,כי
לגרנות יהיו תנאים ובכללם ,שתנובה תישאר
חברה ישראלית ושבניהולה יהיה רוב ישראר
לי .לדבריו ,תנובה אינה מתאימה להיות חברה
ציבורית בישראל והדבר לא ייטיב עם החקלר
אים" .שיתוף פעולה עם סין יכולה להיות מנוף
לחקלאות הישראלית ולתעשייה הישראלית",
סיכם .עו"ד פישר העיר ,כי בדר צריך לחשוף
את מה שהסינים הבטיחו לו.
ח"כ יצחק וקנין אמר כי המושבים לא רצו
למכור את תנובה לאייפקס .לדבריו ,תנובה
נמכרה בהפסד גדול לחקלאים ,כי מי שניהל
את המערכת בזמנו גזר קופון" .מדינה לא יכור
לה למכור את המשאבים שלה ,אחרת לא יישר
אר פה כלום בישראל .מדינה שאין לה עבר,
אין לה הווה ואין לה גם עתיד" ,אמר.
נציג אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית ,רזי
יהל ,אמר כי התנועה בוחנת את אפשרות
המכירה ותלווה את המשא ומתן ותדרוש מהר
ממשלה לשמור על האינטרסים הלאומיים של
ישראל .היו"ר ברוורמן העיר ליהל ואמר לו,
כי בעצם הוא לא אמר כלום .ח"כ וקנין שאל
האם הקיבוצים יתמכו במכירה אם המדינה
תיקח להם את מכסות הייצור של החלב ,ובר
מקרה כזה ,השיב יהל ,כי הקיבוצים לא יתנגדו
למכירה.
ח"כ איציק שמולי נזכר בסיפור על ההבטחה
שנתן העקרב לצפרדע  -שלא יעקוץ אותה

צילום :מיכל דותן-לוין

אם תעביר אותו את הנהר ,הבטחה שהפר מיד
אחרי שביצעה את מה שביקש ממנה" .אני לא
רוצה להגיע למצב שבעוד שלוש-ארבע שנים
נשאל את הסינים למה הם מפרים את ההבטר
חות" ,אמר.
חברת הכנסת מיכל בירן קשרה בין העבר
רת הייצור של נעלי הצבא ורכיבים למערכות
צבאיות לחו"ל והממשלה הנוכחית היא הכי
פוסט-ציונית מעולם ,שרוצה למכור גם את
מניית הזהב של המדינה בצים" .בסוף נישר
אר בלי אניות שיביאו לנו תוצרת מבחוץ ולא
יהיה מי שייצרת תוצרת ישראלית" ,אמרה
ח"כ בירן.
היו"ר ברוורמן אמר בסיכום הדיון ,כי הוור
עדה מתנגדת למכירת חברת תנובה לבעלות
של חברה סינית זרה" :הוועדה קוראת לראש
הממשלה ולממשלה לעצור את הליכי המכירה,
ולהקים ועדת מקצועית שתבדוק אם המכירה
מנוגדת לאינטרס ציבורי" .לדבריו ,האפשרות
העדיפה היא הנפקה בבורסה בישראל ,שתאפר
שר השקעה בטוחה של כספי הפנסיה" .למכיר
רה משמעויות קשות בתחום הביטחון הלאומי
והמזון ,וצריך לקחת את זה בחשבון ולא רק את
הרווח המהיר שיעשו מעטים מהעסקה".
התייחסות ראש הממשלה בנימין נתניר
הו למכירת תנובה לסינים ניתנה רק ברמז
כשנאם בכנס התאחדות התעשיינים בתל
אביב- ,ב 27-בפברואר .כפי שדיווח יובל אז�ו
לאי בגלובס ,נתניהו רמז ,כי הוא תומך ברכיר
שת השליטה בתנובה ע"י ברייט פוד הסינית
כשאמר ,כי הוא מקבל את השקעות החברות
הסיניות בישראל" .צריך לאפשר למשקיעים

יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
יבואנים בלעדיים לכלי רכב חשמליים המובילים בישראל ,במגוון דגמים לכל מטרה  6,4,2ו8-
נוסעים ,כלי רכב מוגבהים ,4X4,אפשרות לתוספות ולשינויים מיוחדים לפי דרישת הלקוח

עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים
ובאספקה מיידית!

החל
₪ 25,000
מ-
כולל מע"מ

מפרט טכני עשיר ביותר:
א מערך  8מצברים  ,6V ,225 A/Hאמריקאים סה"כ  ,48Vטווח נסיעה  70קילומטר
 4מתח 48V
א מנוע חשמלי עוצמתי בהספק
א בקר ראשי  400Aאמריקאי CURTIS
א תאורה היקפית מלאה הכוללת פנסי דרך הלוגן ,איתותים ואור בלם
א חלון קדמי מזכוכית מחוסמת תקנית  +מגב חשמלי
א גלגלים גדולים במידה  205/50עם חישוקי אלומיניום
א חגורת בטיחות לכל נוסע
א  2מראות צד  +מראה מרכזית
א כיסוי חורף (להגנה בפני גשמים ורוחות) – מקורי
א גגון  +ארגז משא (במידות שונות) – מקוריים

רשימת לקוחות חלקית:
א התעשייה האווירית
א משרד הביטחון  /צה"ל
א רשות שדות התעופה
א חברת החשמל
א רפא"ל
א מכון ויצמן למדע
א קיבוצים ,מושבים
א אוניברסיטאות
א בתי חולים ועוד...

אספקת חלפים מקוריים וניידות שרות טכני בפרישה ארצית

לפרטים נוספים בקרו באתר WWW.ELECTRIC-CARS.CO.IL
אולם תצוגה והדגמה :רח' החופר  34אזור תעשייה חולון 58858
טלפון 03-5599811 :פקס03-5584086 :
נייד :אבי שאול 050-6501448 -
6.3.14

|| 5

חדשות
דרור יוסף

זרים לבוא הנה" ,אמר רה"מ וציין ,כי למשקיו
עים הזרים יש "כמיהה לשלושת הדברים שיש
בישראל :טכנולוגיה ,טכנולוגיה ,טכנולוגיה".

"אבדן הערכים עליהם
קמה החברה בישראל"
ביום שקדם לישיבת ועדת הכלכלה של הכו
נסת( ,שני 24 ,בפברואר) בשעה  9:30בבוקר,
קיימה תנועת המושבים הפגנה מול משרדי
הנהלת תנובה בצומת גלילות ,במחאה על הכו
וונה למכור את תנובה .מזכ"ל התנועה מאיר
צור" :מכירת תנובה לממשלה זרה היא בבחינת
אבדן הערכים עליהם קמה החברה בישראל".
בהפגנה מול משרדי תנובה בגלילות השתתו
פו עשרות בני אדם ,פעילי תנועת המושבים,

חקלאים ובני נוער מתנועת בני המושבים,
שהניפו כרזות הקוראות לעצור את מכירת
החברה לסינים .המפגינים הביאו עמם פרה
והחזיקו בבלונים כחולים.
תנועת המושבים ,שאינה מחזיקה בנתח
מתנובה אך מייצגת ציבור חקלאים רחב בישו
ראל ,גורסת כי מכירת החברה תהווה פגיעה
קשה במעמד החקלאים ובמשקי הבית ותמיט
אסון כלכלי על ענף החקלאות בישראל ועל
הצרכנים .בנוסף ,התנועה טוענת ,כי מכירת
תנובה מהווה בגידה של קרן אייפקס בהתו
חייבות מוסרית שניתנה לציבור הישראלי
המתגורר במרחב הכפרי שהקים את תנובה
עוד לפני קום המדינה ,ובאזרחי המדינה.
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים" :מכירת
תנובה לממשלה זרה היא בבחינת אבדן העו
רכים עליהם קמה החברה .לא ייתכן ,שחברה

הנחשבת לאחד מסמליה של מדינת ישראל,
ההתיישבות והחקלאות בארץ ישראל ,תימו
כר לידי הממשלה הסינית .ציבור החקלאים
לא יפקיר את ביטחון המזון של אזרחי ישראל
בידיים זרות המקבלות החלטות על בסיס של
שיקוליה של ממשלת סין בלבד .אבות האומה,
שבנו את המדינה ,לא ציפו שנמכור את ערכינו
במחיר זול כל כך ונוותר על האחריות שלנו
לייצר מזון בעצמנו ונעבירו לידיים זרות.
"המאבק על תנובה הוא מאבק שנוגע לכל
משפחה בישראל .אני בטוח שכל אימא ישראו
לית חשה הרבה יותר ביטחון כאשר היא מעניו
קה לילדים שלה חלב המופק על ידי ישראלים
ולא על ידי סינים".
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל תנועת האיחוד
החקלאי ,שרק מעטים מהכפרים החברים בו
שותפים לאחזקות בתנובה ,מצר על מכירת

תנובה לסינים" :הדבר צריך ללמד אותנו
לגבי חשיבותו של קואופרטיב .על המדינה
לא לאפשר אקזיטים כלכליים שכאלה בעתיד
ולהגבילם בחקיקה מתאימה .לאורגן קואופרו
טיבי כזה יש ערכים חברתיים ארגוניים ולא
רק כלכליים ,יש למנוע מכירה של גופים
כאלה בעתיד.
"בעולם הרחב ,קואופרטיבים הם אימפריות
כלכליות .יש בעול ם  1.3מיליארד חברים בק�ו
אפרטיבים שפורחים ,אבל שומרים על איכויוו
תיהם החברתיות .בעולם יש חוקים שמגבילים
מכירות של קואופרטיבים ובשנתיים האחרוו
נות אנו רואים מעין התעוררות של קואופרו
טיבים ,אבל הם מתקשים בגלל פערי התיווך
 הצרכן משלם היום כמו לפני  50שנה עלהירקות ,היצרן מקבל  50%ממה שקיבל בעבר
ומי שבאמצע  -מרוויח .יש בעולם דוגמאות

כ 200-אלף דונם נפגעו בנגב מהבצורת

גידולי בעל בנגב ,בעיקר חיטה ואפונה ,ניזוקו קשות כתוצאה מעצירת הגשם
בחודשים פברואר ומארס  ,2013על פי בדיקת משרד החקלאות
מליאת הכנסת דנה בהצעות לסדר שהגישו
ארבעה חברי כנסת בנושא “הבצורת בחורף
תשע”ד והשלכותיה על החקלאות בישראל”
והחליטה להעביר את המשך הדיון לטיפול
ועדת הכספים .שר הפנים גדעון סער הגיב
בדיון בשם הממשלה ופירט את הנזקים שגרו
מה הבצורת בחודשי החורף; חבר הכנסת זבוו
לון כלפה ,שהיה בין מגישי ההצעות לסדר
(חברי הכנסת יצחק וקנין ,רות קלדרון ואורי
מקלב) ,סיפר על הפניות שהגיעו אליו מחקו
לאים שהציפיות שלהם ליבול נכזבו בגין היו
עדר הגשמים.
ח”כ כלפה מוצף בחודשים האחרונים בפניות
מחקלאים מכל רחבי הארץ ,שנפגעו מהבצוו
רת .החקלאים דיווחו על שטחי גידול עצומים
עם יבול אפסי ,למרות השקעה אדירה בשטח
והשקיה מרובה במים ,שלא תכננו לבצע בחוו
דשים אלה .על פי דבריו במליאת הכנסת,
גידולי חמניות ואבטיח התייבשו לחלוטין,
ברוב שדות החיטה בנגב לא הצליחו לייצר
כלל גרעיני חיטה ומאות אלפי דונמים שהיו
מיועדים לייצור קמח ירדו לדרגה של אוכל
לבהמות .הבצורת משפיעה גם על היערכות
החקלאים לגידולי קיץ ,שעל חלק מהם ייאלצו
לוותר בשל עלויות המים הגבוהות.
בגולן דיווחו חקלאים ,כי גידולים חד-שנו
תיים של ירקות הופכים ללא רווחיים בשל
העלות הגבוהה של המים והודיעו על סגיו
רת הגד”ש .מאגרי המים בגולן ,המשמשים
להשקיה התרוקנו כמעט .ח”כ כלפה אומר,
כי מגדלי הפירות מדברים על עקירת עצים
או על ריסוס למניעת צמיחת פרי כדי שיהיה
אפשר להשקות את העצים במינימום מים .נזק
עקיף מתבטא בפגיעה בענף הבקר ,במחסור
בצמחייה למרעה המחייב את המגדלים ברכיו
שת מזון שעד כה לא נאלצו לשלם עבורו ובכך
מתייקר גידול הבקר.
ח”כ כלפה“ :מבחינת החקלאים ,מדובר באסון
שחלקם לא יקומו ממנו .מלבד נזקי הבצורת
הישירים ,ישנם נזקים עקיפים כמו מחירי
המים ,שעלותם עשרות מיליוני שקלים .שנה
שחונה מחייבת התייחסות מיוחדת של הממו
שלה .הגשם התחיל באיחור וגם כשסוף-סוף
ירד ,זכינו לסופה הרסנית .העובדה המצערת
היא ,שאנו נמצאים כעת בסוף חודש פברואר,
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אדמה יבשה .ועדת הבצורת הממלכתית תדון בנושא בתום החורף ,לקראת סוף מארס

תחילת אדר ב’ ,השמים כחולים והאדמה יבשה,
אולי מהדמעות של החקלאים יגדל משהו”.
בדברי ההסבר לבקשה לדיון דחוף במליאה
נכתב“ :בשל אי ירידת הגשמים ,יש להכיר
בשנה זו כשנת בצורת ולפצות את החקלאים
בהתאם על נזקי החקלאות ,הוצאות המים המו
רובות והגידולים שהושחתו”.
באולם המליאה נכח שר הפנים גדעון סער,
שייצג את הממשלה בפני טענות חברי הכנסת
ולמספר דקות מילא את מקום שר החקלאות
ופיתוח הכפר יאיר שמיר .השר סער מסר
לח”כים ,כי משרד החקלאות בדק וגילה ,כי
כתוצאה מעצירת הגשם בחודשים פברואר
ומאר ס  2013נפגעו כ 200-אלף דונם של ג�י
דולי בעל בנגב ,בעיקר חיטה ואפונה.
השר סער הוסיף ,כי בנוסף למתן פיצויים
לחקלאים שנפגעו ,המשרד פועל מדי שנה
ובמשך כל השנה בהדרכת החקלאים לדרך
הגידול המיטבית של החיטה ,כך שהפגיעה
מהבצורת תהיה קטנה ככל שניתן .שר הפו
נים מסר ,כי עובדי שימור הקרקע ,ביחד עם

צילום :יהודה לחיאני

מדריכי המשרד שבמחוזות השונים ,מנחים את
החקלאים לעבד את שדותיהם בממשק משמר,
המנצל את מי הגשם ביעילות ומונע סחיפת
קרקע ,וכן הם מעניקים מידע והכוונה על
אודות מחזור זרעים מתאים והתאמת הזנים
לחבלים השונים בארץ.
השר סער“ :מיעוט הגשמים עד כה צפוי לגו
רום לחקלאות – לחקלאים ,סליחה – לעבור
מוקדם מהמתוכנן לשימוש במים שפירים,
וחלקם כנראה כבר עושה שימוש מוגבר במי
קולחים .השימוש בחלופות למי גשמים עלול
לייקר את התשומות החקלאיות ,וועדת הבצוו
רת הממלכתית תדון בנושא בתום עונת החוו
רף ,לקראת סוף חודש מארס.
“אם יוחלט כי השנה היא שנת בצורת ,ההכו
רזה תזכה חקלאים שנפגעו ממיעוט הגשמים.
הוועדה תקבע מהם האזורים והגידולים הזכו
אים לקבל פיצויים במסגרת שנת הבצורת.
עיקר הפגיעה היא בדרך כלל בגידולי החיטה
בדרום .יש לציין ,כי החקלאים המשתמשים
במים שפירים קיבלו השנה לראשונה תכנון

מים חקלאי לשלוש שנים ,כך שהקצאה זו
תעמוד על  1.8מיליארד מטר מעוקב לתקופה
זו ,ללא קשר לכמות המשקעים ,כך שהם אינם
תלויים במזג האוויר”.
שר הפנים הזכיר את תקנות הקצאת המים
החדשות :בשנ ת  2014תגדל ההקצאה החק�ל
אית למים שפירים מ 530-מיליון קוב לשנת
 ,2013ל 585-מיליון קוב לשנת  ,2014עלייה
בשיעור  10%בהקצאות השנתיות בשנים 2015
ו ,2016-הקצאת השפירים תגדל אף יותר.
על פי ההודעה שקרא שר הפנים ,משרד
החקלאות צופה ,כי למרות הצורך בהשקיה
מחודש ינואר  ,2014לא יהיה מחסור של ממש
במים שפירים לחקלאות .יחד עם זאת ,המשרד
יגיש בימים הקרובים לרשות המים הצעת החו
לטה ולפיה כל צרכן מים שפירים יוכל לחרוג
מהקצאתו השנתית בהיקף של עד  40%במחיר
סביר ,כך שאם ברמה הפרטנית חקלאי יסיים
את הקצאתו טרם סיום השנה הוא יוכל לחרוג,
וסגירת מים לא תבוצע עם סיום ההקצאה.
בנוסף ,הודיע המשרד ,על מנת להקל על
צרכנים אשר בעבר צרכו את כל מכסתם ועקב
כך נדרשו לשלם מחיר גבוה על המדרגה
השלישית של המכסה ,הוחלט על ביטול התו
עריף המדורג והחלת תעריף אחיד לכל המים
השפירים המסופקים על ידי חברת “מקורות”.
תעריף זה גבוה בשלוש אגורות בלבד מתעריף
המדרגה הראשונה שהיה נהוג עד כה .לאור
יישום התעריף האחיד יוזל מחיר המים לצרו
כנים שצרכו מים במסגרת המדרגות השנייה
והשלישית ,וכן בכוונת משרד החקלאות להוו
זיל את תעריף החריגה.
“לסיכום” ,אמר השר גדעון סער“ ,הבעיה
המרכזית שנעמוד בפניה נוכח היעדר הגשו
מים עד כה היא היקפי מי השפד”ן ,הקולחין
ומי השיטפונות אשר מועשרים במי גשם ,ולא
כלולים במים השפירים ,אשר בהם כאמור לא
יהיה מחסור ,נוכח ההתפלה .במקרים אלה,
ינסה משרד החקלאות לגשר בהקצאות מים
שפירים ככל שיוכל בהתאם לקביעה בתקנות,
שיאושרו במידת הצורך”.
בתום הדיון ,הצביע ו  13חברי הכנסת הנ�ו
כחים במליאה בעד העברת הדיון בבעיות
הבצורת לטיפולה של ועדת הכספים .לא היו
מתנגדים להצעה.

אם האבוקדו לא יכול להגן על עצמו ,כדאי שיהיה לו ביטוח בקנט
קנט מציעה ביטוח מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע .כי לטבע חוקים משלו.
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חדשות
דרור יוסף

 378אירועי צער בע"ח טופלו במשרד
החקלאות ב2013-

פעילות משרד החקלאות בתחום רווחת בעלי חיים ב 249 :2013-ביקורות
במשקים ובאתרים שונים ,פתיחת  80תיקי חקירה ו 166-תיקים משפטיים23 ,
כתבי אישום הוגשו לבתי משפט
משרד החקלאות ופיתוח הכפר הציג ביום
שלישי, 24פברואר  ,2014את פעילותו בתחום
רווחת בעלי חיים במסגרת יום זכויות בעלי
חיים בכנסת .על פי נתוני המשרד לשנת
 ,20133בכל יום בממוצע המשרד מטפל בא�י
רועי צער בעלי חיים  378 -אירועים בשנה,
יותר משבעה אירועים מדי שבוע.
לרגל יום זכויות בעלי חיים שהתקיים בכנו
סת ,פירט משרד החקלאות ופיתוח הכפר את
פעילותו למניעת פגיעה בבעלי חיים בשנת
 .2013על פי הנתונים שפרסם המשרד ,עובדיו
ביצע ו  249ביקורות במשקים ובאתרים ש�ו
נים ,יחידת האכיפה של המשרד פתחה בשנת
 80 2013תיקי חקירה; במחלקת התביעות של
המשרד נפתחו  166תיקים משפטיים בעבירות
צער בעלי חיים בשנים  23 ;2013-2012כתבי
אישום בעבירות צער בעלי חיים הוגשו לבתי
משפט.
דוברת המשרד הודיעה ,כי במסגרת האכיפה,
המשרד מקיים מבצעים יזומים לחילוץ ולהצו
לה של בעלי חיים שנפלו קרבן להתעללות.
לאחר חילוצם ,הם מועברים לשיקום ולטיפול
רפואי במתקן מוגן במימון מלא של המשרד.
לאחר שיקום ,מועבר בעל החיים למשפחה
מאמצת .על פי הנחיה פנימית של מחלקת
התביעות במשרד החקלאות ,הטיפול בתיקי
צער בעלי חיים נמצא בעדיפות ראשונה על

פני שאר התיקים המטופלים במחלקה.
חלק נרחב של העבירות הוסבו בשנת 2011
לעבירות מנהליות על פי חוק ותקנות צער
בעלי חיים .לטענת המשרד זהו שינוי מהותי,
שייעל את האכיפה ואפשר הטלת  225קנסות
בס ך  993אלף ו 450-שקלים .בדיון בכ�נ
סת בינואר השנה אמרה עו"ד אפרת אביאני,
היועצת המשפטית של המשרד ,כי בשנתיים
האחרונות הוטלו  600קנסות מנהליים בסך
 690אלף שקלים ומשנת  ,2011תחילת תוקפן
של תקנות העבירות המנהליות ,נרשמו קנסות
בסך  900אלף שקלים.
לשאלת ח"כ איתן כבל על הסכום שנגבה
בעקבות הקנסות ,השיבה עו"ד אביאני" :זאת
גבייה משפטית ,שנמצאת עכשיו בדיונים מול
המרכז לגביית קנסות .זה הכול עובר דרך
המרכז לגביית קנסות".
 20מיליון שקלים הוקצו עד היום על ידי
משרד החקלאות לתמיכה בפעולות יזומות
לשיפור רווחתם של בעלי חיים ,ביניהן :עיו
דוד עיקור כלבים ,עיקור וסירוס חתולי רחוב,
הקמת מרפאות ברשויות ,שדרוג כלביות עיו
רוניות ,חילוץ ושיקום סוסים וחמורים .בכל
שנה מקצה המשרד סכום אחר.
משנת  ,1994אז נחקק חוק צער בעלי חיים,
נעשו בו תשעה תיקונים שנועדו להתאימו
ולעדכנו .התיקון האחרון נעשה בינואר 2014

(עדכון והרחבת סמכויות האכיפה לחוק) .במו
רוצת השנים ,הותקנו לחוק תקנות ,וגם הן
מתעדכנות ומעודכנות  -תיקון אחרון נעשה
בסוף ( 2013תיקון לאיסור החזקה בחנויות
של בעלי חיים שנעשה בהם חיתוך או צביעת
רקמה חיה למטרות נוי ותיקון לאיסור הצגה
במופעים ותחרויות של בעלי חיים שנעשה
בהם חיתוך או צביעת רקמה חיה למטרות
נוי).
בימים אלה ,נמצאות על שולחן ועדת החינוך
של הכנסת לאישור תקנות לגידול והחזקה של
תרנגולות מטילות ותקנות להמתת אפרוחים
במדגריות .במקביל ,תקנות גידול חזירים והו
חזקתם ,החזקת עגלים וקשירת כלבים נמצאות
בהליכים מתקדמים של עבודה ,טרם הגשתן
לאישור ועדת החינוך של הכנסת.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוסר ,כי הוא
פועל בשנים האחרונות לצמצום ההתרבות
של כלבים נטושים ולהפסקת ההמתות בכלו
ביות העירוניות .במסגרת זו ,מגמת העיקור
מתגברת בשנה האחרונה הודות לשינוי בחוק
שנכנס לתוקף בתחילת שנת  2013להגדלת
אגרת הרישוי של כלבים שאינם מעוקרים.
בנוסף ,אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק
לחייב עיקור של כלבות בתמיכת הממשלה.
הצעת החוק תועבר לוועדת החינוך להמשך
הליך החקיקה.

 34תוכים נתפסו בנתב"ג

נוסעים ששבו לישראל מבלגיה ניסו להערים על ביקורת המכס ולהבריח
בתיקיהם אוסף של עופות נדירים ,שמוערכים באלפי יורו
מידע מודיעיני שהגיע לידי משרד החקלו
אות ופיתוח הכפר והועבר למכס בנמל התעוו
פה בן גוריון הצביע על חשד לניסיון הברחת
ציפורים האסורות ביבוא דרך שדה התעופה.
החשד התאמת כשביום שלישי 24 ,בפברואר
לפנות בוקר ,נתפסו  34תוכים מסוגים שונים
בתיק יד של שני נוסעים ששבו מבלגיה לישו
ראל ועברו במסלול הירוק.
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
המתינו לנוסעים החשודים וחיפוש נערך בכו
בודתם בעזרת עובדי המכס .החיפוש הסתיים
לאחר שנמצאו ברשות שני הישראלים לא
פחות מ 34-תוכים שהוסתרו בתיקי היד של
שניהם.
התוכים הגיעו ללא תעודות בריאות ווטריו
נריות ולא עברו את הבדיקות הנדרשות ליו
בוא בעלי כנף לישראל ,דבר המהווה סכנה
לבריאות הציבור ובעלי החיים בישראל .כמו
כן ,העופות המוברחים הגיעו לארץ ללא התו
עודות המתירות את הבאתם ארצה :רישיון
יבוא ממנהל השירותים הווטרינריים והיתר
יבוא מרשות הטבע והגנים ,כמתחייב בחוק.
מפקחי משרד החקלאות עיכבו את הנוסו
עים לחקירה ומתשאול ראשוני שלהם עלה,
כי אוסף התוכים שנתפס נדיר ומוערך באו
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אחד התוכים שנתפסו בנתב"ג" .בעלי חיים מחו"ל
ללא תעודות בריאות עלולים להביא עמם מחלות"
צילום :אורי זיו


לפי יורו .להערכת המפקחים ,התוכים יועדו
למכירה ולהרבעה .נגד הנוסעים נפתח תיק
משפטי.
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,דפנה
יוריסטה ,מסרה שהציפורים הועברו באופן
מידי לטיפול במתקן של השו"ט במשרד החקו
לאות ,קיבלו שתייה ומזון ,ובהתאם להחלטת
מנהל השירותים השו"ט ,דוקטור נדב גלאון,
הוחזרו באותו לילה לארץ מוצאם ,לשם מניו
עת כניסה של מחלות המסכנות את האדם
ואת בעלי החיים בישראל.
ד"ר צביקה אבני ,רופא וטרינר אחראי של
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות
בנתב"ג" :בעלי חיים המגיעים מחו"ל ללא
תעודות בריאות ורישיונות כנדרש עלולים
להביא עמם מחלות המסכנות את בריאות
הציבור ובעלי החיים ועשויות אף לגרום למו
וות.
"כמו כן ,קיים חשש להכנסת מינים פולשים
שיפגעו באוכלוסיית בעלי החיים המקומית.
יבוא ציפורים ללא תעודות בריאות כנדרש
מהווה סכנה לבריאות הציבור בהפצת מחלת
שפעת העופות ,כמו גם פגיעה ממשית בבריו
אות בעלי החיים בארץ בהפצת מחלת העופות
ניוקאסל".

תוכפל הענישה
על גרימת נזק
לחקלאות
לקריאה שנייה ושלישית:
הצעת חוק ,המחמירה
בעונשים המרביים של מי
שמסיג גבול שטח חקלאי.
הצעת חוק מבקשת להחמיר בעונשי
המקסימום המוטלים על מי שחדרו לשטח
חקלאי או גרמו לבעל חיים לעשות כך.
על פי ההצעה ,יוטלו שלושה חודשי מאסר
וקנס כפול מהקיים ,בסך  29אלף ו200-
שקלים ,על בעליה של חיה שנכנסה לשטח
חקלאי; אדם שנכנס לשטח חקלאי או גרם
לחיה להיכנס לשטח חקלאי עלול להיאסר
למשך חצי שנה.
ביום שלישי 25 ,בפברואר ,אישרה ועדת
החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת לקריאה
שנייה ושלישית הצעת חוק ,שתחמיר את
הענישה של עבריינים הגורמים נזק לחקו
לאות .חוק העונשין הנוכחי קובע עונש של
חודש מאסר על בעליה של חיה שנכנסה
לשטח חקלאי ,ועונש של שלושה חודשי
מאסר על כניסה לשטח חקלאי או גרימת
כניסה של חיה לשטח חקלאי.
הצעת החוק מבקשת להחמיר את העונש
הקבוע בצד שתי העבירות ,כך שהעונש
המרבי שיוטל על בעליה של חיה שנכנסה
לשטח חקלאי יהיה שלושה חודשי מאסר
וקנס בסך  29אלף ו 200-שקלים ,במקום
 144אלף ו 400-שקלים .העונש המרבי שי�ו
טל על אדם שנכנס לשטח חקלאי או גרם
לחיה להיכנס לשטח חקלאי ,על פי הצעת
החוק ,יהיה שישה חודשי מאסר.
מטרת ההצעה היא להגן על בעלי השדות
מפני עדרים משוטטים הבאים לרעות בהם
שלא כדין .לעתים קרובות ,משלחים בעלי
העדרים את עדריהם ובהמותיהם בידי קטיו
נים וכך אי אפשר להעניש את הרועים.
בדיון שנערך במליאת הכנסת אמרה שרת
המשפטים ציפי לבני ,כי קיימת בעייתיות
באכיפת החוק ,שכן התביעה הבהירה,
שהיא אינה מגישה כתבי אישום בעבירות
מסוג “חטא” .לכן ,אין מעמידים לדין על
עבירות אלו.
ח”כ איילת שקד וקבוצת חברי כנסת
מציעים להחמיר את הענישה על כניסה
לשטח חקלאי .ההחמרה נועדה להעלות את
דרגת העבירה מחטא לעוון ,על מנת שיחיו
דת התביעות המשטרתית תטפל באכיפת
החוק ותגיש כתבי אישום נגד העבריינים.
ח”כ איילת שקד אמרה בדיון“ :ישנה עליו
יה בפשיעה החקלאית בישראל .החקלאים
נמצאים בחוסר אונים” .לדבריה“ ,אין מנוס
מלהעלות את רף הענישה”.
בדיון הקודם בהצעת החוק אמרה נציגת
המשטרה ,כי בשני ם  2012-2009נפ�ת
חו  254תיקים על עבירות שהחוק מבקש
למנוע ,אולם מרביתן נגנזו .הצעת החוק
שאישרה ועדת חוקה לקריאה שנייה ושליו
שית ,כשתתקבל בספר החוקים ,תחמיר את
הענישה על עבירות אלו.
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איפה הכסף?

בית שמאי

עומר גנות והדר מירום,
שמאי מקרקעין

office@ganot.co.il

מאזני כסף

מיקום ,בינוי ,גודל ,כוחות השוק ופרמטרים נוספים
קובעים את ערכה של נחלה במושב ,ועל הכף מונח
ממון רב .המורכבות של הערכת מחיר נחלה
כל נחלה במושב היא מקרה שונה לגמרי
כשבאים להעריך את שוויה בכסף .אומנם
המחיר המוסכם בין המוכר לקונה הוא עניינם
הפרטי ,אבל מסכום המכירה נגזרים סכומים
שיש לשלם לרשות מקרקעי ישראל ולכן הרש
שות אינה "קונה" כל סכום ומתעקשת שהמס
ישולם על פי הערכת שווי של שמאי מטעמה.
התשלום ,שמכונה "דמי הסכמה" ,נסמך על
החלטה מספ ר  534של מועצת מקרקעי י�ש
ראל ,שבה קבועים הכללים לגביית הדמים
בעת העברת זכויות בנחלה .ההיגיון שמאחוש
רי דמי ההסכמה הוא שעל הרשות לקבל את
חלקה בהתאם לעליית ערך הקרקע ובפועל,
דמי ההסכמה הם שליש מההפרש שבין מחיר
המכירה (התמורה) לבין ה"ערך היסודי".
הערך היסודי מורכב ממספר מרכיבים ,ובהם
שווי המחוברים ,הפיתוח הסביבתי והרכוש
המשותף באגודה.
לכן ,מובן ששינוי של מחיר המכירה או אחד
ממרכיבי הערך היסודי ישנה את דמי ההסכש
מה ,ולעתים מדובר בהרבה כסף .כדי לקבוע
כמה בדיוק ,רמ"י שולחת שמאי לקביעת שווי
השוק של הנחלה ולקביעת ערך המחוברים
הבנויים בה ,ועל בסיס שומה זו מחשבים את
גובה דמי ההסכמה.

לא סופי

אבל קביעתה של רמ"י אינה סופית ולמוש
כר הנחלה עומדת הזכות לערער על שומת
רמ"י .ערעור על שומה מסוג זה הגיע לאחש
רונה לדיון בוועדת ההשגות ("ערכאת ערעור
שנייה") ,לאחר שהשמאית המחוזית דחתה את
טענות המשיגים בערכאת ערעור הראשונה.
במקרה זה ,נחלה נמכרה תמורת ארבעה
מיליון ו 300-אלף שקלים ,אולם שמאי רמ"י
קבע שהערך שלה הוא חמישה מיליון שקש
לים ,ועל בסיס סכום זה חושבו דמי ההסכש
מה .התובעים הגישו ערעור באמצעות שמאי
מקרקעין מטעמם ,אולם השמאית המחוזית
שדנה בהשגה דחתה את טענותיהם וקיבלה
את השווי שקבע שמאי רמ"י.
בעקבות הדחייה של השמאית המחוזית,
ערערו התובעים שוב והפעם בפני ועדת
ההשגות וטענו ,כי שווי הנחלה הוא המחיר

בית במושב .תמורה סבירה בעד הנחלה
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שנקבע בעסקת המכר של הנחלה – ארבעה
מיליון ו 300-אלף שקלים .נציגי התובעים
הציגו שורה ארוכה של טיעונים ובין היתר,
הגישו לוועדה מסמכים התומכים בטענוש
תיהם ,כי המחיר שנקבע במסגרת ביצוע
עסקת המכר מהווה את שווי השוק האמתי
של הנחלה ומשקף תמורה סבירה ,בהתאם
להחלטה מספר .534
להוכחת טענותיהם ,הציגו שמאי המשיש
גים שומה שנערכה עבור מוכרי הנחלה טרם
מכירתה (ארבעה מיליון ו 300-אלף שקלים),
תצהיר מהמתווכים בעסקה בצירוף מסמך
המפרט את השתלשלות הליכי המכירה ,ואף
הצעות אחרות שהוגשו לרכישת הנחלה.
ועדת ההשגות ,המורכבת מיושב ראש משפטן
ומשני שמאי מקרקעין ,בחנה את שווי הנחלה
על בסיס עסקאות השוואה בסביבה ומצאה ,כי
שוויה ,לאחר ביצוע התאמות לנחלה נשואת
השומה ,הוא ארבעה מיליון ו 850-אלף שקלים.
משקבעה כך ,ניגשה הוועדה לבחון מדוע
מחיר התמורה נמוך בשיעור  11%משווי
הנחלה שנמצא על ידם והאם המחיר שנקש
בע בעסקה מהווה "תמורה סבירה" ,בהתחשב
בשוק המקרקעין בסביבה .במסגרת זו ,בחנה
הועדה את המסמכים שהוגשו ואף דיברה עם
רוכשי הנכס ועם מתווכים בסביבה ומצאה,
כי המחיר שסוכם בעסקה נמוך ,אך עדיין
בתוך התחום הסביר .לפיכך ,הוועדה קיבלה
את טענות המשיגים לעניין סבירות התמוש
רה ,אשר גרמה להפחתת גובה דמי ההסכמה
שנדרשו ע"י רמ"י.
המקרה מראה ,כי אין זה קל להעריך שווי
שוק של נכס מסוג זה .התוצאות מוכיחות
שוב ,כי נחלה חקלאית מהווה מוצר ייחודי
בשוק המקרקעין ויש לבחון כל מקרה לגוש
פו ולהביא בחשבון את כלל מרכיבי הנחלה,
את תרומת המחוברים (על סוגיהם) ,את אופי
הבינוי וכיוצא בזה ,פרמטרים המבדילים
אותה מנחלות אחרות ומשפיעים על שוויה.
רק כך נוכל לגלות את שוויה האמתי.
כותבים ,שמאי מקרקעין ממשרד "גנות
נדל"ן" ,עוסקים במגזר הכפרי .המידע כללי
בלבד ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מו־
סמכים.

צילום :יונתן שאול

עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

dror.maariv@gmail.com

שני צעדים
אחורה

המקרה הפרטי של אילנה ,שבנתה בית על נחלת
הוריה ,מדגים כמה חשובה החלטה  .1155עד יישום
מלא של ההחלטה יש כמה מכשולים נוספים
כשתיושם החלטה  1155במלואה ,יוכלו בעלי
הנחלות במושבים לנצל באופן מלא את זכויות
הבנייה הקיימות והעתידיות בנחלה ולחתום
על הסכם חכירה מהוון בחלקת המגורים ,יורשו
לפצל יחידות דיור מהנחלה ויקבלו פטור
מתשלום דמי הסכמה עבור חלקת המגורים
והשכרת בתי מגורים בנחלה .אבל הדרך לשם
עוד ארוכה ,ובכל מה שקשור ליישום ההחלטה
החשובה אנו רוקדים טנגו עם רמ"י ,הולנת"ע
והמועצה הארצית לתכנון .לצערנו ,בשלב
הנוכחי אנו הולכים יותר משני צעדים אחורה,
נוכח פגיעה יסודית בזכויות בעלי הנחלות.
מצד אחד ,עד כמה שזה מפתיע ,אפשר לומר
שרמ"י דווקא מיישמת בימים אלה את החלטה
 .1155הדבר עדיין לא פורסם אמנם ,כנראה
נוכח בעיות בכוח אדם במחלקה האחראית לכך

של בית המגורים.
לאחר פטירת ההורים ,ביקשו שני יורשים
למכור את הנחלה ,אך הבת המתגוררת
בנחלה סירבה לעזוב את ביתה ודרשה לבצע
פיצול של ביתה מהנחלה בטרם המכירה .שני
היורשים אינם מתנגדים לפיצול ,אך המחלוקת
שהתגלעה בין היורשים הייתה בשאלה :מי
ישלם את עלות הפיצול?

סיבה מספיק טובה

הבת שגרה בנחלה טוענת ,כי כוונת ההורים
הייתה לתת לה זכויות גם בקרקע עליה בנוי
הבית ולא רק ב"בלוקים" ועל כן ,יש לשלם
את עלויות הפיצול מתוך התמורה שתתקבל
במכירה ולאחר מכן ,לחלק את הכספים.
היורשים האחרים טוענים ,כי לא כך נוסחו

לאחר פטירת ההורים ,ביקשו שני יורשים
למכור את הנחלה ,אך הבת המתגוררת בנחלה
סירבה לעזוב את ביתה ודרשה לבצע פיצול של
ביתה מהנחלה בטרם המכירה .שני היורשים
אינם מתנגדים לפיצול ,אך המחלוקת שהתגל־
עה בין היורשים הייתה בשאלה :מי ישלם את
עלות הפיצול?
ברמ"י ,אבל בשלב זה מטופלים מקרים מיוחדים
על פי החלטה .1155
מצד אחר ,לאחר שהתבשרנו לאחרונה על
כך שהמועצה הארצית לתכנון תדון באישור
המתווה של בניית שלושה בתים נפרדים בנחלה,
בימים אלה עומדת לדיון החלטה לביטול מתווה
זה .ביטול המתווה לבניית שלושת הבתים
בנחלה יאיין למעשה את יישום החלטה ,1155
שתאבד מהאטרקטיביות שלה לבעלי הנחלות
ואף תפגע ביישום זכויות הבנייה לאחר תשלום
דמי הרכישה ובעקרון פיצול יחידות מהנחלה.
אנו מקווים ,כי מקבלי ההחלטות יתעשתו ולא
ייכנעו ללחצים פוליטיים בעניין זה.
המקרה הבא מסביר את חשיבות החלטה
 .1155בשנות ה '80-ולאחר נישואיה ,ביקשה
אילנה לבנות בית בנחלה של ההורים .לאחר
לבטים ,ההורים הסכימו וחתמו עם הבת ובעלה
על הסכם ,לפיו לבת אין זכויות בנחלה ,אלא
רק בבית שנבנה על ידה ובעת מכירת הזכויות
בנחלה הבת תקבל את חלקה בשווי "הבלוקים".
ההורים אף ערכו צוואה וקבעו ,כי שלושת
ילדיהם יקבלו זכויות שוות בנחלה ,ובעת
מכירת הזכויות יש להוסיף לחלקה של הבת את
השווי שייקבע על ידי שמאי בגין החלק הבנוי

ההסכם והצוואה .עלויות הפיצול נאמדות בשני
מיליון שקלים.
הפתרון למחלוקת זו טמון ביישום החלטה
מספר  .1155בעת מכירת הנחלה ישולמו "דמי
רכישה" בגין מלוא זכויות הבנייה הקיימות
והעתידיות ,במקום "דמי הסכמה" שהיו נהוגים
עד היום .בעת תשלום "דמי הרכישה" משולמת
גם עלות הפיצול ואף ההפרש בין גובה דמי
הרכישה לדמי ההסכמה ישולם על ידי הקונה,
הואיל והוא הנהנה מההטבות שיתקבלו בגין
תשלום זה.
מחלוקת נוספת שעלתה לדיון נוכח הפיצול:
האם הבת ,שביתה יפוצל מהנחלה ,תהא
זכאית לסכומים נוספים מהתמורה שתיוותר,
הואיל ושווי הנחלה פוחת בשיעור  30%לאחר
הליך הפיצול? גם מחלוקת זו נפתרה לאחר
שהתקבלה חוות דעתו של שמאי ,שהבהירה
לבת ,כי היא קיבלה זכויות שוות ליורשים
האחרים לאחר שפוצל בית המגורים מהנחלה,
מה שהביא להפחתת שווי הנחלה .המשפחה
נותרה מלוכדת ומאושרת וזו סיבה טובה מספיק
להקדים וליישם את החלטה .1155
ההכותבים עוסקים במיסוי ובאגודות שי־
תופיות

"...לביטחון העצמי שלי הסרתי משקפיים ב’שבע עיניים’"...
הסרת משקפיים בשיטת אינטראלאסיק

חזרה לתפקוד בתוך שעות | ללא כאבים | תוצאות מדוייקות | אחריות רפואית

מימון בהשתתפות קופות החולים
שומרים עליך בשבע עיניים.
מהיום ניתן לקבל טיפול מתקדם ,יעוץ ואבחון במרפאות מומחים על ידי הרופאים והצוותים הרפואיים
המובילים בישראל .במרכז חדרי ניתוח מהמתקדמים ביותר ,בו מבוצעים ניתוחים בכל ענפי הרפואה.
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עתירה נגד האיסור על השכרת
מבנים בנחלות במושבים

תנועת המושבים הצטרפה לעתירה לבג"צ של מועצה אזורית מטה יהודה ,המבקשת מבית המשפט
לקצוב לוח זמנים לקבלת החלטה חדשה ,שתסדיר השכרת מבנים לתעסוקה לא-חקלאית בנחלות
עו"ד עמית יפרח
סוגיית הזכות של בעל נחלה להשכיר את
המבנים הלא-חקלאיים בחלקת המגורים שלו
במושב על כלל היבטיה ,המשפטיים והתכנח
וניים ,מעסיקה את האגודות החקלאיות וחבח
ריהן במשך זמן רב.
כידוע ,בג"צ פורום  15הערים הגדולות עסק
בהחלטות  979ו 1101-של מועצת מקרקעי
ישראל ובנוגע לסעיף  5של החלטה ,1101
בשנת  2011הצביע בית המשפט הנכבד
במסגרת פסק הדין על שיקולים שלדעתו לא
נשקלו או לא ניתן להם משקל ראוי על ידי
מועצת מקרקעי ישראל וועדת הבר .מכאן
הגיע בית המשפט לפסיקתו ,לפיה ההחלטה
לעניין השכרת מבנים לתעסוקה לא-חקלאית
אינה סבירה ,והחליט להורות על ביטול סעיף
 5האמור ,ובכך נפסלה יכולתו של בעל הנ�ח
לה להשכיר את המבנים שברשותו ונותרה לו
האפשרות לבצע בהם שימוש עצמי בלבד.
תנועת המושבים הגישה לבג"צ בקשה להורות
על צירופה כעותרת נוספת לעתירה שהוגח
שה בעניין על ידי מועצה אזורית מטה יהודה.
במסגרת העתירה ,אנו מבקשים מבית המשפט
צו על תנאי המורה לרשות מקרקעי ישראל
לתת הסבר לשאלה מדוע לא יוכרז על מחיקת
סעיף  3בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר
 ,12655שעוסקת ב"שימוש לתעסוקה לא-חק�ל
אית בחלקת המגורים של הנחלה" ,אשר קבע כי
סעיף  5בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1101
יבוטל" .וכן "מדוע לא יקצוב בית המשפט לוח
זמנים ברור וקצר לקבלת החלטה חדשה על ידי
מועצת מקרקעי ישראל ,אשר תסדיר את נושא
השכרת מבנים לתעסוקה לא-חקלאית בנחלות
שבמקרקעי ישראל".
כלומר ,העתירה שהתנועה הצטרפה אליה
עוסקת בהוראות החלטה  ,1265שלמעשה
מבטלות את זכות בעלי הנחלות להשכיר את
המבנים לתעסוקה לא-חקלאית בנחלות .חשוב
להדגיש ,העתירה אינה תוקפת את פסק דינו
של בית המשפט בבג"צ פורום הערים הגדוח
לות ,אלא את פעולת המינהל לאחר הפסיקה
ואת פרשנותו המוטעית לכוונת בית המשפט,
לדעתנו.
בית המשפט הנכבד לא נכנס לנעלי ממ"י,
שכן אין הוא בעל המקצועיות הדרושה לבחון
את מלוא ההיבטים של סוגיית השכרת מבנים
לתעסוקה לא-חקלאית בנחלה ,אלא קבע שלא
נשקלו מלוא השיקולים ,בעיקר בכל הנוגע
לפרבור ,וכי ההחלטה לשנות את ה"סטטוס
קוו" לא נומקה כנדרש על ידי המועצה או
בחוות הדעת של ועדת הבר .על כן ,בחר כבוד
בית המשפט להורות על ביטול סעי ף  5ולה�ו
תיר למעשה את ה"סטטוס קוו" על כנו.
לפיכך ,עמדתנו כפי שהובהרה בעתירה היא:
בפני בית המשפט לא הוצגו מלוא העובדות
והנתונים הצריכים לעניין ,ועל כן הוא לא
הכריע בעד איסור על השכרה ,אלא קבע ,כי
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בית במושב .בית המשפט פסל את הסעיף משום שלא נשקלו כל השיקולים הראויים

מזה עשרות שנים
"החקלאים" נאלצים
למצוא מקורות פרנסה
מחוץ ליישובים  -מכונות
החליפו ידיים עובדות,
הגשמים התמעטו ,מכסות
המים צומצמו .שינויים
רבים התרחשו ,אולם
המתיישבים שבאו מאז לפני
קום המדינה מחויבים עדיין
לעבודת האדמה ,גם על
פי הסכמיהם הנוכחיים עם
רשות מקרקעי ישראל
לא נבחנו כל השיקולים ועל כן בחר להותיר
את ה"סטטוס קוו" ,קרי :המצב שבו אסורה
השכרה.
עתירת התנועה מצביעה על הליך מנהלי לקוי
שבו הוחלט על ידי ממ"י להותיר את המצב
הקיים ,האוסר על השכרת מבנים לתעסוקה
לא-חקלאית בנחלות ,מבלי לתקן את הטעוח
יות ,עליהן הצביע כבוד בית המשפט ,ומבלי
לקיים הליך מנהלי מקיף ותקין שיבחן את
הנושא באופן ראוי ,על מכלול השיקולים והח
עובדות הצריכים לעניין ,כפי שעליה לעשות,
כמי שממונה על קביעת המדיניות הקרקעית
במדינת ישראל ,וכמי שזוכה לאמון הציבור
בעניין זה ,ובכללו ציבור בעלי הנחלות.
אין ספק ,כי גוף כדוגמת רמ"י אינו יכול
להתנער מחובותיו ,לרבות חובת נאמנותו
לחוכריו והוא מחויב לבחון את החלטותיו,
ולקבוע מדיניות על סמך השיקולים הרלוונח
טיים ,ולא להפנות את חוכריו להחלטת בג"צ

צילום :יוסי אלוני

הערים הגדולות ,אשר קבעה ,כי לא נשקלו
כל השיקולים הללו בעניין ההשכרה .בהתנח
הלותה הלוקה בעניין זה ,רמ"י הוסיפה חטא
על פשע.
בעתירה חזרנו והבאנו בפני בית המשפט את
הרקע בנושא הפעילות הלא-חקלאית (פל"ח)
במושבים ,שעיקרו :בהקמת המושבים ,עיבוד
הקרקע החקלאית היה אומנם חשוב ,אך המטח
רה העיקרית הייתה התיישבות וניהול היישוב.
החקלאות נתפסה כאמצעי ליצירת התיישבות
"עיקשת וארוכת טווח באדמת הארץ" ,וההתח
יישבות החקלאית נתפסה כחיל שימור הקרקח
עות של המדינה.
בשנות ה '80-חל משבר בחקלאות ומאז -
משקל החקלאות במשק הלאומי יורד ושיעור
המועסקים בחקלאות מצוי במגמת ירידה.
במילים אחרות ,מספר חקלאים מצומצם מסוח
גל להתפרנס מחקלאות.
למעשה ,כפי שעולה מחוות דעת מומחים
שהוגשו במסגרת הליכים שונים ,גודל הנחלה
העומד ברוב היישובים ,ובעיקר אלה במרכז
הארץ ,על כ 30-דונם (כולל חלקת המגורים),
אינו מהווה יחידה כלכלית ואינו מאפשר את
התפרנסות בעל הנחלה ומשפחתו.
לאור הפגיעה ביכולתו של החקלאי הבודד
להתפרנס מהחקלאות באופן בלעדי ,נוצר מצב
שבו אותו מתיישב נדרש למצוא מקור פרנסה
נוסף .כמו כן ,אוכלוסייה מבוגרת לא יכלה
עוד לעבוד עבודה פיזית בחקלאות או יצאה
ממעגל העבודה .ולכן ,בלית ברירה ,חלק
מהאוכלוסייה הכפרית פנה לעיסוקים מחוץ
למשקים ,או לחילופין ,יש מי שניסו למצוא
תעסוקה חלופית בנחלות ,ובכלל זה במתן שיח
רותי הארחה ותיירות ,אחסנה וגלריות .למרות
שהיכולת להתפרנס מחקלאות הלכה ופחח
תה במשך השנים ,עיבוד הקרקע נמשך ,בצד

מציאת מקורות פרנסה חלופיים.
במילים אחרות :מזה עשרות שנים "החקח
לאים" נאלצים למצוא מקורות פרנסה מחוץ
ליישובים  -מכונות החליפו ידיים עובדות,
הגשמים התמעטו ,מכסות המים צומצמו .שיח
נויים רבים התרחשו ,אולם המתיישבים שבאו
מאז לפני קום המדינה מחויבים עדיין לעבוח
דת האדמה ,גם על פי הסכמיהם הנוכחיים עם
רשות מקרקעי ישראל.
אך אל מול הרצון ,החובה והאינטרס בחקלח
אות ישנם אותם "חקלאים"  -חלקם כבר זקנו,
חלקם באו בנעלי אבותיהם וכוחם עוד במותח
ניהם ,אך לכולם דבר אחד משותף ,צורך אחד
שעליהם למלא  -פרנסה.
ההמשך בשחיקה בחקלאות כמקור פרנח
סה הביא לכך שבחודש נובמבר  1993הוקמה
ועדת קדמון ,שתפקידה היה להמליץ למשרדי
הממשלה ,לרבות למשרד החקלאות ולמינח
הל ,לגבי דרכי פעולה בנוגע לפל"ח במושח
בים ואכן ,החלטה  755התקבלה כתוצאה מכך
ואפשרה פל"ח בנחלה לשימוש עצמי בלבד.
החלטה  1101שבאה יותר מעשור אחריה
קבעה ,כי בעל זכויות שביצע עסקה לתעח
סוקה לא-חקלאית ל 49-שנים על פי תכנית
שבתוקף ושילם דמי חכירה מהוונים ,הווה
אומר  -דמי חכירה מלאים כאמור בהחלטה,
יהיה רשאי להשכיר את המבנה לתעסוקה לא-
חקלאית ,אך לא יהיה רשאי למכור אותו או
לפצלו מתוך הנחלה .וכידוע ,בית המשפט פסל
את הסעיף בשל העובדה שלדעתו לא נשקלו
כל השיקולים הראויים ועל כך עתירתנו.
אגב  -כבר בעתירה של פורום הערים הגדוח
לות הדגשנו ,כי הזכות להשכיר את המבנה
לתעסוקה לא-חקלאית ניתן נוכח גביית מלוא
שווי המקרקעין המשמשים לתעסוקה לא-חקח
לאית ,ולנוכח קשיי האכיפה בסוגיית ההשכח
רה ,אך גם נוכח המגבלות החדשות של החלטה
 ,11011וביניהם הגבלת התעסוקה הלא-חק�ל
אית לחלקת המגורים בלבד ,צמצום היקף
הבנייה המותר לתעסוקה לא-חקלאית ,התניה
בהסדרת השימושים הלא-חוקיים בנחלה וכו',
הצורך בקיומה של תכנית מאושרת המשנה את
ייעוד הקרקע לתעסוקה לא-חקלאית וכו' .ולא
פחות חשוב ,בשל הצורך למנוע מבעלי נחלות
מבוגרים שנותרו ללא פנסיה ליפול כנטל על
רשויות הסעד או על ילדיהם.
כעת ,אנו ממתינים לתחילת הדיונים בעח
תירה ,שאמורים להיפתח בעוד כחצי שנה
וביחד עם המועצה האזורית מטה יהודה אנו
נערכים ,תוך תיאום מלא ,כדי להצליח לגרום
לכך שבג"צ יכפה על המינהל להקים ועדה
אשר תבחן פעם נוספת את נושא השכרת מבני
הפל"ח ,וזאת תוך מתן אפשרות לנציגי המוח
שבים להשמיע את עמדתם ולשכנע ,כי יש
לאפשר את השכרת המבנים הלא-חקלאיים
בנחלות ,כפי שהוחלט במקור בהחלטה .1101
הכותב :יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתו־
פיות בתנועת המושבים

יש לכ� תכניות?

גווני� בנדל“� מזמינה אתכ�
להיות חלק מהמשפחה

מבצע

לבעלי תכניות בנייה

מטבח ”רגבה“ מתנה כולל תנור ,כיריי� וקולט

תקציב מוגדר ,ללא הפתעות במהל� הבנייה | פיקוח צמוד | אחריות מורחבת | שקיפות מלאה

אי� לכ� תכניות?
לא נורא!
עיצוב :טל וייצמ�

גווני� בנדל“� מנהלת את בניית ביתכ�
מ� הרעיו� ,דר� התכנו� ועד המפתח.
החברה היחידה שנותנת אחריות
מורחבת על בניית ביתכ�.
לפגישת ייעו� ללא התחייבות ,טל‘077-4413431 :

www.ggb.co.il

משרדינו בקיבו� מרחחביה
טל‘077-4413431 :

אבני אית� | אפיק | רשפי� | בני יהודה | עפולה | אלעד | אלרו� | חפציבה | ניר דוד
קציר | אביטל | מנחמיה | יונת� | מבוא חמה | בית אלפא | טירת צבי | גשר | גינו�ר
תובל | עצמו� | י�עור | יחיע� | שלפי� | נורית
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בסימן שאלה

חדר אורחים

dror.maariv@gmail.com

עו”ד איילת רייך-מיכאלי

כתובת לשאלותיכם

dror.maariv@gmail.com

פעמיים כי טוב

איך נוכל לעצור את האם?

חושבים שהשטח רשום כ"משק עזר" (ולא
"נחלה") ולכן אין סיכוי לבנות עליו בתי מגורים?
לאחרונה ,המינהל אישר בניית שתי יחידות דיור
במשק עזר במושב מכמורת

האם ניתן למנוע מחותנתי לייבש את המטע
שבו עבד בעלי שנים רבות? מהן סמכויות הוועד
המקומי בתחום גביית מסים?

עו"ד גד שטילמן,
עו"ד צביקה גלזר
דיונים בתביעה שהתבררה בש־
נים האחרונות ופשרה שקיבל
רשות מקרקעי ישראל בנושא
הגדרת השטח המשפחתי במושבים
בארץ ראויים לתשומת לב מיוח־
דת .במסגרת התביעה ,שהוגשה
נגד רמ"י על ידי שתי משפחות
ממושב מכמורת ,נדחקה הרשות
ואישרה לבסוף לעותרים להקים
שתי יחידות דיור חדשות בשטח
שהיה מוגדר כ"משק עזר".
לשם הקביעה של נכס כ"משק
עזר" או כ"נחלה" קיימים מספר
פרמטרים :נוסח חוזה החכירה,
גודל המשק החקלאי ,הגדרות
הנכס בתכנית המתאר ,השימוש
החקלאי בפועל ועוד .אולם ,על
פי הנהלים ,גם יש אפשרות לדון
בכל מקרה לגופו .במקרה הזה,
עמדתה הראשונית של רמ"י היי־
תה ,כי הנכס מהווה משק עזר שבו
צילום אוויר :אסף צ'
מושב מכמורת .כל מקרה לגופו
ניתן לבנות בית מגורים אחד ,אבל
בעקבות התביעה ,נאלצה הרשות
להתחשב בנסיבות המיוחדות של התובעים הייתה קיימת אי בהירות לגבי מספר הנחלות
ולאחרונה ,במסגרת הסכם פשרה שקיבל שביישוב במהלך כל השנים.
מנגד ,טענו נציגי רמ"י ,כי בשנות ה'80-
תוקף של פסק דין ,הסכימה שהתובעים יוכ־
לו לבנות במשקים שלהם שני בתים ששטחם התברר שנפלו טעויות במסמכיהם ובגביית
דמי החכירה במושב ,אך לטענתם ,הטעות
 160מ"ר כל אחד ,ללא כל עלות נוספת.
הובאה לידיעת ועד האגודה ותוקנה בהסכמה.
על כן ,אין להקנות לתובעים זכויות יתר.
אי בהירות
המחלוקות שנדונו בתביעה ,שאף הגיעה
לבית המשפט העליון ,היו לגבי סיווג המשק
כ"נחלה" או "משק עזר" .במקרה זה ,התבי־
עה הוגשה לאחר ששתי המשפחות סברו שהן
מחזיקות ב"נחלה" והגישו תכניות לבניית
בית שני ,כמקובל בנחלות .הוועדה המקו־
מית אמנם אישרה את בקשתם לפי התב"ע,
אולם רמ"י סירבה לחתום על הבקשה להיתר,
בטענה שהמשק הוא "משק עזר" ולא "נחלה"
ולפיכך ,אין להם זכות לבנות בית שני.
התובעים ,שיוצגו על ידי החתומים מעלה,
טענו כי המשק נרכש כ"נחלה" ונותר במע־
מד זה ולפיכך ,יש לתובעים זכויות לבניית
שלוש יחידות דיור :בית למתיישב ,בית לבן
הממשיך ויחידה נוספת לדור השלישי .עוד
טענו התובעים ,כי מראשית הקמתו ,מכמורת
הוא מושב שלא נשען על חקלאות סטנדר־
טית ,אלא על דיג וספנות ובהמשך גם על
קיט ונופש .לפיכך ,אין בעובדה ששטח נחלת
התובעים פחות משני דונם כדי לפגוע במ־
עמדם כבעלי "נחלה" .את טענתם ביססו גם
על מסמכים שונים שהיו ברשותם ,שהעידו
שהמשק הוכר על ידי המינהל בשנות ה'60-
וה '70-כ"נחלה" וכן על העובדה ,כי במינהל
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פשרה
בסופו של דבר ,הסכימה רמ"י להתפשר,
כך שאף על אף פי שברישומי הרשות המשק
ייחשב כ"משק עזר" ,יותר לתובעים לבנות
במשק שתי יחידות דיור ששטחן  160מ"ר כל
אחת ,ללא תשלום דמי היוון .כמו כן ,יותר
להם לפצל בית אחד מהמשק ,אם יחפצו בכך.
קיימת הנחה מוטעית במושבים ,לפיה בכל
משקי העזר מותר לבנות רק בית מגורים
אחד .הנחה זו מתעלמת ממקרים רבים שבהם
הותר לבעלי משקי עזר להקים שתי יחידות
מגורים בחוזה המקורי שבין מינהל מקרקעי
ישראל לחוכרים הראשונים.
החלטות המינהל בעניין משקי עזר מתירות
גם היום במקרים אלה לבנות שתי יחידות
מגורים במשק ,ומוסיפות על כך הטבות מש־
מעותיות נוספות .אנו ממליצים לבעלי משקי
עזר לבדוק היטב את החוזים שברשותם ולע־
מוד על זכויותיהם בעניין זה .כמו כן ,כדאי
לבעלי משקי עזר להיות ערים לשינויים
בתכניות המתאר החלות על היישוב ולהקפיד
שלא יהיה בהן כדי לצמצם את זכויות הבנייה
של משקיהם.

"בעלי עבד שנים רבות
במשק החקלאי של אמו,
ללא קבלת משכורת ,ואף
מונה כדין לבן ממשיך .הי־
חסים בין בעלי לאמו היד־
רדרו והיא ממש מתעמרת
בו .האם ,בת  ,83מתקשה
בניהול העסק נוכח בעיות
בריאותיות ומקבלת החלטות בלתי-סבירות
בעליל .כיום ,האם מאיימת כי ברצונה ליי־
בש את המטע הגדל במשק .מדובר בהחלטה
בלתי-סבירה ובפגיעה בפרנסה העתידה של
בעלי ,אשר עבד והשקיע במטע שנים רבות.
האם ניתן למנוע מהאם לייבש את המטע?".
המצב שאת מתארת אינו פשוט ,הן ברובד
המשפטי והן ברובד המשפחתי-אישי .כידוע,
בהתאם ל"הסכם המשולש" שנחתם בין מינ־
הל מקרקעי ישראל ,האגודה והסוכנות (בהנחה
שהסכם זה חל על המשק המדובר) ,הזכויות
בנחלה עוברות לבן ממשיך אשר מונה כדין רק

למותר לציין ,כי האמור נכתב כדוגמאות
אפשריות ובתמצית .כמו כן ,יש לתמוך את כל
הטענות בראיות שיבססו את הצורך בצו המני־
עה במיוחד לאור ההלכה הקובעת ,כי בקשה
לצו מניעה האוסרת על אדם לעשות פעולה
ברכושו אינה עניין של מה בכך.
האם הוועד המקומי מוסמך לגבות מסים
מתושבי היישוב?
סמכותו של ועד מקומי להטיל מסים נקבעה
בסעיף  133לצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) ,התשי"ח( 1958-להלן" :הצו") ולפיו
"ועד מקומי רשאי ,באישור המועצה ,להטיל
בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית
להטיל לפי סעיף (68א) ורשאי הוא ...להטיל
ארנונה כללית ,והכול לצורך ביצוע הסמכויות
שהמועצה אצלה לו".
עוד נקבע ,כי ועד מקומי ישתמש לצורכי
הטלת מסים וארנונה כללית בשומות המוע־
צה שנקבעו לנכסים בתחום הנהלתו; אם אין
למועצה שומות מתאימות ,רשאי הוועד לערוך
שומות .סעיף (68א) לצו מסמיך את המועצה

אם אתם סבורים ,כי נוכח מצבה הבריאותי של האם היא
אינה מסוגלת לנהל את ענייני הרכוש שלה ,באפשרותכם
לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי
אפוטרופוס על רכוש האם .אפשרות נוספת היא פנייה
לבית המשפט בבקשה לקבלת צו מניעה
לאחר פטירת ההורים.
לפיכך ,היות והאם היא בעלת המשק ובעלת
העסק היא רשאית לכאורה להחליט מה ייעשה
בו .עם זאת ,הנסיבות שאת מתארת קשות ויי־
חודיות ,וייתכן כי מפאת נימוקים ספציפיים,
ייטה בית המשפט להתערב במצב כזה לטובת
בעלך .לשם כך ,מוצע לאתר את העילה המש־
פטית המתאימה שבאמצעותה עליכם לנסות
למנוע את מעשיה של האם.
למשל ,אם אתם סבורים ,כי נוכח מצבה
הבריאותי של האם היא אינה מסוגלת לנהל
את ענייני הרכוש שלה ,באפשרותכם לפנות
לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למי־
נוי אפוטרופוס על רכוש האם .אפשרות נוספת
היא פנייה לבית המשפט בבקשה לקבלת צו
מניעה שיאסור על האם לפעול לייבוש המטע
במשק.
כמובן ,יש לעגן את הבקשה לצו מניעה בט־
ענות כבדות משקל שבעטיין יקבל בית המש־
פט את הבקשה .כך למשל ,אפשר לטעון ,כי
למעשה האם חייבת לבעלך כסף רב שהייתה
אמורה לפרוע מתוך הכספים שיתקבלו מהמ־
טע (ייתכן כי ניתן לטעון שהתגבשה ביניכם
הסכמה מכללא בעניין הזה) .במצב כזה ,ייבוש
המטע מהווה למעשה הפרה או הפרה צפויה
של התחייבויות האם כלפי בעלך ,בגינה הוא
יישאר מול שוקת שבורה ,ללא יכולת להיפ־
רע מהאם .לפיכך ,בית המשפט יתבקש למנוע
מהאם לייבש את המטע.

להטיל בתחום המועצה או בכל חלק ממנו את
האגרות ,ההיטלים ודמי ההשתתפות" ,למעט
ארנונה" ,שמועצה רשאית להטילם לפי פקודת
המועצות המקומיות [נוסח חדש] .ואמנם ,סעיף
 14לפקודה הנ"ל מסמיך את המועצה להטיל
אגרות ודמי השתתפות שונים.
כלומר ,מחיקוקים אלו עולה ,כי לוועד המקו־
מי סמכות חוקית עקרונית להטיל מסים ,כמ־
פורט בחיקוקים השונים ,והכול תוך קבלת אי־
שור מוקדם מהמועצה .סעיף (133ג) לצו קובע,
כי אם הוטלו מסים על ידי הוועד המקומי
ייגבו מסי הוועד המקומי בידי המועצה ,בצי־
רוף הארנונה שהוטלה על ידה ויועברו לוועד
המקומי ,בניכוי הוצאות הגבייה החלות עליו,
אלא אם כן החליטה המועצה להסמיך את הוועד
לגבות את המסים האמורים ,כולם או חלקם.
כלומר ,בהתאם לאמור לעיל ,קיימת ברמה
העקרונית סמכות לוועד להטיל מסים ,אולם
הדבר כפוף לאישור המועצה .בהעדר אישור
כזה ,הטלת המסים על ידי הוועד אינה חוקית.
כמו כן ,הוועד רשאי לפעול לגביית המסים,
אולם גם בנושא זה עליו לקבל אישור מוקדם
מהמועצה.
* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגישור"
מתמחה בקיבוצים ,מושבים ,תאגידים ,בתחום
המסחרי-חקלאי מינהלי וליטיגציה .המידע
המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות
חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

ג .יפית:

אני מקפידה לערוך את
הקניות שלי בקואופ שופ,
שם אני מוצאת מבחר גדול
של מוצרים במחירים זולים,
שפע של מבצעים
אטראקטיביים והכל בצורה
צבעונית ,בולטת ונוחה.
ככה עושים היום קניות.

נקודה.

יש לכם קואופ שופ בכפר ליד הבית? הרווחתם!
835811004714

66318

אסם |  80גרם

יוניליוור

531977

120836

מיונז הלמנס רגיל\לייט
יוניליוור

11

.90

₪

15

מארז מיץ פריגת
שלישייה

₪

קוקה קולה |  1.5ליטר

יפאורה |  0.5ליטר

+541007622426מקבץ

729001237692

דיפלומט פרוקטר |  650מ”ל

מי עדן ספורט שישייה

שישיית הייניקן
טמפו |  250מ״ל

38

₪

10

₪
+5904941751302מקבץ

נוזל כלים פיירי פלטיניום

10

₪

יוניליוור

7290013584243

.90

מארז חטיפי
דגנים שמינייה

.90

688381

בורקס גבינה

זוגלובק |  800גרם

14

₪

+117386מקבץ

הנמל |  1ק”ג

.90

במבה

.90

+13495113506מקבץ

אורז פרסי מובחר

5

₪

3

₪

17

₪

חטיפי קליק
סוגים שונים

 2ב10 -

₪

משקה אנרגיה בלו
מרלוג |  250מ״ל

 4ב10 -

₪

המבצעים בתוקף בין התאריכים 10.3.14-4.3.14 :או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם) .הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי
המבצע .המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד .הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת.
התמונות להמחשה בלבד .אין מכירה סיטונאית .ט.ל.ח.
קואופ שופ בכפר דרום וערבה -אלומה | ביטחה חדש! | גאיה | כפר מימון | מבקיעים | נהורה | נוגה | נווה מבטח | ניר גלים חדש! | נתיב העשרה | עידן | קדש ברנע | קיבוץ כיסופים חדש! | שחר | שלווה | תקומה | בקעת הירדן-תומר
מרכז ושפלה -אבני חפץ | איתן | בית עזרא | בית הגדי | בן שמן | גבעתי | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | כפר תפוח | מסילת ציון | מעלה לבונה | ניל”י | ניר בנים | עוזה | עלי זהב חדש! | עטרת | עינב | פדואל | שבי שומרון | תימורים
ירושלים והסביבה-כרמי צור חדש! | נווה דניאל חדש! | קיבוץ קריית ענבים | שורש | איזור השרון -בחן | בית הלוי | גאולים | חרוצים | עולש | תלמי אלעזר | איזור חיפה -אלייקים | עופר חדש! | עין איילה | צרופה | צפון -אביבים חדש!
אחיהוד | אליעד | אמנון | בוסתן הגליל | בית יוסף חדש! | בית הילל | בית יוסף | גבעת יואב | קיבוץ החותרים | קיבוץ כפר גלעדי חדש! | טל אל | כפר שמאי | לימן | נאות גולן | נווה זיו | קיבוץ חוקוק | קלע אלון | שאר ישוב | שומרה חדש! | שפר

שירות לקוחותwww.israel.coop | 1-700-709-110 :
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מזריחה
לשקיעה

שקיעה כפרית .הצילום המנצח

צילום :ברוך גלפר

עמק יזרעאל בתמונות :בזריחה ,בשקיעה ובערפל .הוכרזו הזוכים בתחרות "אלוף
הצילום" ,שנערכה במסגרת פסטיבל האוכל השנתי ,שבו התחרו השנה גם סבים
וסבתות בהכנת קינוחים לנכדים

ה

חני סולומון
צילום היפהפה שאתם רואים
מולכם צולם על ידי ברוך גלפר
מאלון הגליל .גלפר ( )52הוא
עובד היי-טק החי כבר יותר מ20-
שנה באלון הגליל .על נסיבות
צילום התמונה שזיכתה אותו
במקום הראשון בתחרות צילומים ,שהתקיימה
במסגרת פסטיבל "טעמים בעמקים" העשירי,
הוא מספר" :הצבעים המיוחדים יוצרים אווירה
הראויה להנצחה בצילום" ,ומוסיף" :מאז שאני
ילד תמיד אהבתי לצלם .בשנים האחרונות
אני מצלם ביתר תשומת לב .נהגתי לצלם
במצלמות עם עדשות מקצועיות ,אך מאז
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נוכחתי לדעת שגם המצלמה הדיגיטלית שלי
מצלמת יפה .זאת המצלמה בה אני משתמש,
ללא צורך בשום התערבות ועיבוד מלאכותי.
לעתים ,כשהמצלמה לא אתי ולפני מראה
מסקרן וראוי לצילום ,אז אני מצלם גם בטלפון
הסלולרי שלי".

תחושה של מקום
לא-מציאותי
פסטיבל "טעמים בעמקים" חגג השנה עשור
ובתחרות הצילום השתתפו  21צלמים חובבים,
ששלחו את יצירותיהם לשיפוט הקהל.
הצילומים נתלו בקומה השנייה של הקניון
ברמת ישי והקולות שהעניקו המבקרים לכל

צילום דירגו אותו בתחרות .בטקס שהתקיים
עם סיום הפסטיבל הכריזו על הזוכים ראש
המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר
וראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר.
במקום השני זכה צילום של העמק בזריחה,
של אבי גרינברג מגבעת אלה .הצלם שזכה
בפרס חביב הקהל ,אבי שחר ממושב ציפורי,
הצליח לתפוס את העמק כשהוא שרוי בערפל
כשעמד בסמוך לאנדרטה לזכר אלכסנדר זייד.
"מצאה חן בעיניי אווירת הזריחה והעובדה
שכפר יהושע מבצבץ מבעד לערפל .זה מעניק
לצילום תחושה של מקום לא-מציאותי".
שחר אינו מקצוען בתחום" :תחביב הצילום
הולך אתי מאז תקופת הצבא .לא למדתי ,אך
נוכחתי לדעת שיש לי גישה לתחום מרתק זה.

יש תקופות שאני מצלם יותר ,במיוחד בסופי
שבוע".
אל המקום השלישי הגיעה שרית קרופקה
משמשית ,וגם היא צילמה בנופי העמק.
קרופקה צילמה עגל צעיר העומד סמוך לאמו,
בינות לעצים .ראש המועצה בצר ,אשר העניק
את הפרסים לזוכים ,אמר כי הוא "גאה שכל
הזוכים הם תושבי עמק יזרעאל המצלמים את
העמק ונופיו".

חשיפה גבוהה

לא רק תמונות היו בפסטיבל ,שמופק
בשיתוף פעולה של המועצות האזוריות
והמקומיות בסביבה ובמסגרתו מארחות
המסעדות המקומיות אירועים המושכים אליהן

אבי שחר:
"מצאה חן
בעיניי אווירת
הזריחה
והעובדה שכפר
יהושע מבצבץ
מבעד לערפל.
זה מעניק
לצילום תחושה
של מקום לא-
מציאותי"

עמק יזרעאל בערפילי הבוקר .מבט מהאנדרטה לזכר אלכסנדר זייד

בשנה השנייה נוספו עוד מסעדות לאירועי
הפסטיבל .עברי" :הפן הקולינרי בעמקים
תפס תאוצה גדולה ,גם בזכות היוזמה של כמה
מבעלי מסעדות חברי נהלל שעזרו וגורמים
נוספים .מאז קמו וקמות עוד מסעדות .זה לא
תחום פשוט ורק חלקן שורדות במשך שנים.
חלקן נסגרות או מחליפות בעלים ,מסיבות
שונות".
הפסטיבל ,שהיה יוזמה פרטית ,משך את
הארגונים המקומיים והראשונה שהצטרפה
הייתה המועצה האזורית עמק יזרעאל .אחריה
הצטרפו גם מגידו ,רמת ישי וטבעון .עברי:
"קיום הפסטיבל לאורך עשור שנים חשף
את המסעדות החדשות והשפים המקומיים.
השנה התברכנו ב 11-מסעדות ,שני בתי קפה

תיירים מכל רחבי הארץ .המפיקה בפועל,
רקפת עברי ,מספרת שההתחלה לא הייתה
קלה" .התחלתי את הפסטיבל בשנת ,2004
עם מסעדות בודדות .האזור שלנו הוא כמובן
על המפה מזמן ,אבל כאזור שמציע שירותי
תיירות ואירוח ,התבטא דווקא צורך גדול,
מהתושבים המקומיים ,לחשיפה נוספת".
עשר שנים אחרי היא כבר נשמעת רגועה
יותר" .זהו סיפוק עצום לראות איך הפסטיבל
גדל ,צמח והתרחב בעזרת גורמים רבים .כל
שנה אנחנו מתחדשים ועוד יזמויות מצטרפות.
אפשר לומר בהחלט שקיבלנו מקום מיוחד על
המפה התיירותית".
עמק יזרעאל ,שהפך להיות מוקד תיירותי,
מציע למבקרים פעילויות רבות :מסלולי
הליכה בטבע ,מסלולי רכיבה על אופניים
ועל סוסים וכמובן ,אטרקציות היסטוריות כמו
הסליק בנהלל וארכיאולוגיה בבית שערים
העתיקה ,שהן רק חלק קטן מהאפשרויות.
בעקבות ההצלחה של השנה הראשונה,

ושלושה שפים המבשלים בבתיהם  -במושב
היוגב או בבית לחם הגלילית ,שם מבושל
ומוגש האוכל בבית טמפלרי עתיק.
"זהו סיפוק עצום ,לראות ולחזות בתהליך
ההתפתחותי שהאזור עובר .כיצד הפן
התיירותי והקולינרי בעמקים תופס תאוצה .זה
בהחלט לא מובן מאליו ,מושקעת בכך עבודה,
ליווי וטיפוח .אכן ,הפסטיבל הפך למסורת,
המשתתפים והאורחים כבר מחכים בציפייה
לפתיחתו מדי שנה בשנה".
כשרואים ושומעים את עברי מדברת על
הנושא ,ניכר שהיא רווה נחת מ"הבייבי" שלה,
שפרץ גבולות אזורים ומועצות .עיניה בורקות
כשהיא מדגימה בתמונות ומוסיפה להסביר
בלהט" :בארבע השנים האחרונות אנו עורכים

כוכי שלום מגישה זלביה לשופטים" .חשוב היה לי מאוד להכין לתחרות קינוח מסורתי של העדה התימנית"

צילום :אבי שחר

רקפת עברי" :זהו
סיפוק עצום ,לראות
ולחזות בתהליך
ההתפתחותי
שהאזור עובר.
כיצד הפן התיירותי
והקולינרי בעמקים
תופס תאוצה"

צילמו :מיה קאופמן ואופיר טל
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צילום :שרית קרופקה

עגל צעיר העומד סמוך לאמו .מקום שלישי ,כל הזוכים מעמק יזרעאל

כוכי שלום" :חשוב היה לי מאוד להכין
לתחרות קינוח מסורתי של העדה התימנית,
כדי שהציבור יכיר את נפלאות המטבח
התימני"

גם תחרויות בישול פתוחות לכל המתיישבים,
כשהנושא הנבחר משתנה בכל שנה .השנה,
מתוך מגמה לקרב את התושבים הוותיקים
לחדוות היצירה ,הוחלט על תחרות 'סבים
מבשלים קינוחים לנכדים'".

מאסטר סבתא
ארצנו שופעת לאחרונה תחרויות בישולי
מטעמים ,אך תחרות שבה סבים וסבתות
מכינים קינוחים שהנכדים אוהבים היא תחרות
מקורית בהחלט .גם כוכי שלום ( ,)52ילידת
מושב אליקים ,הופתעה כשראתה את הקריאה
להשתתף בתחרות.
שלום ,בת לשמש וליוסף מנצור ז"ל ,ממייסדי
המושב ,היא אם לארבעה ילדים וסבתא לשניים
(הנכדה השלישית בדרך) ,החליטה להירשם:
"חשוב היה לי מאוד להכין לתחרות קינוח
מסורתי של העדה התימנית ,כדי שהציבור
יכיר את נפלאות המטבח התימני.
"הנכד הבכור שלי מאוד אוהב זלביה מתוקה,

|| 18

6.3.14

ולכן בחרתי במתכון זה לתחרות .זוהי בעצם
לביבה מטוגנת שעליה מפזרים סוכר ,סירופ
מתוק או דבש .כולם אוהבים לביבה זו ,גדולים
כקטנים .אפשר לאכלה גם באופן לא-ממותק:
עם סחוג ,גבינה ואפילו שמנת" .לדעת כוכי,
רבים מבני העדה מעדיפים לאכול זלביה
ממותקת.
משתתפת אחרת בתחרות הייתה גילה חן
( ,)57משכונת ההרחבה באלוני אבא ,שם היא
חיה קרוב ל 20-שנה .חן היא אם לארבעה
וסבתא לחמישה נכדים ,וזו לה כבר הפעם
השלישית בתחרות" .הכנתי עוגת גבינה
מיוחדת .הייחוד בעוגה זו הוא העובדה ,שאני
מכינה בבית את גבינת הריקוטה ,שהיא הבסיס
להכנת העוגה.
"כמי שלומדת בקורס גבנים ,זה כיף מאתגר
ללמוד איך להכין גבינות ,ולהשתמש בהן
כחומר גלם למאכלים ומאפים שונים .גם עונת
התותים בשיאה והנכדים מאוד אוהבים שאני
מוסיפה לעוגה קצפת ותותים .הקישוט היפה
רק מגביר את החשק לטעום ממנה".

גילה חן והמתוקים .מכינה בבית את גבינת הריקוטה

צילום :יפית בשבקין

אם החיטה
מירי דג

machita106@gmail.com

שפעת ,לא הכול טוב

להיות חולה זה כבר לא כיף עבורי .פעם ,היה כיף לשכוח מהאחריות לבית ולהתרכז במסכנות של עצמך,
אבל היום אני מתבאסת
השפעת שחולפת לה כרגע בשמי הארץ
לא פסחה גם עליי .הצלחתי לעמוד בפרוץ
למשך זמן מסוים ,אבל צעיר ילדיי חשב שאין
זה ראוי שהוא יחטוף את הווירוס ולא יעביר
אותו הלאה ,וכך מצאתי את עצמי משופעת
בשפעת.
להיות חולה זה כבר לא כיף עבורי .כש־
הילדים היו קטנים ואני עבדתי במשרה מלאה
בתוך ומחוץ לבית ,לא הייתה לי אפשרות
לנוח ,אלא אם הייתי חוטפת איזו שפעת
מבורכת .הו ,אז יכולתי לקדוח לי מחום
ולהזיע בנחת מתחת לפוך ,לתת לחקלאי
לקחת קצת יותר אחריות ולשכב בחדר שלי
תוך כדי האזנה נעימה לניסיונותיו לנהל את
שגרת היום בלעדיי.
כמובן שהפריבילגיה הייתה נתונה רק
לשפעות שחומן עבר  38מעלות צלזיוס (בצל)
ולוו בתחושה שעבר עלייך כרגע עדר פי־
לים דוהר .גם אז ,זה היה לפרק זמן מוגבל
ביותר ,אבל זה היה כיף לשכוח לכמה שעות
מאחריות לכלל אוכלוסיית הבית ולהתרכז
במסכנות של עצמך.
היום המצב אחר .הילד הכי צעיר שלי כבר
בן  ,14המשרה שלי מחוץ לבית היא חלקית,
ואני נחה על בסיס יום-יומי ללא צורך בה־
עלאות חום דרמטיות .אז במקום לשמוח

על ההפסקה מהחיים אני מתבאסת ,כי אני
נאלצת לבטל תכניות למיניהן .קודם כל ,אני
מתקשרת לבטל שיעור פלדנקרייז:
 "שרה ,אני חולה". "אויש ,תהיי בריאה ותדברי עם הגוףשלך ,תאמרי לו שאת אוהבת אותו".
"לשקר לו ,את מתכוונת?".

זניים ,כן ,אתן בסדר אוזניים ,אני די אוהבת
אתכן"...
אחר כך אני מבטלת שיעור חליל (באס-אם-
אס קצר) ולבסוף את הקפה עם חברתי הטובה
כרמלה ("אה ,איזה קטע ,בדיוק רציתי להת־
קשר ולומר לך שגם אני חולה").
לא כיף .חוץ מזה ,השטוצר נפרץ ואני מחס־

מכיוון שאני טוענת תמיד בפני החקלאי שלי
שהוא יכול להחמיא לי על איך שאני נראית  -גם
אם הוא חושב שזה שקר מבחינתו ,פניתי לגוף
שלי וניסיתי לדבר אתו
טוב ,מכיוון שהמורה שלי היא אישה חכמה
ואני לא מבטלת את דבריה בקלות ,ומכיוון
שאני טוענת תמיד בפני החקלאי שלי שהוא
יכול להחמיא לי על איך שאני נראית  -גם
אם הוא חושב שזה שקר מבחינתו ,פניתי לגוף
שלי וניסיתי לדבר אתו" .הי גוף ,מ'עניינים?
חולים ,אה? תשמע ,אני אמורה לשלוח לך מי־
לות אהבה (למרות שבא לי לחבוט בך כרגע),
למצוא משהו שאני אוהבת בך ,טוב ...אז ,או־

לת חבילות טישואים (לא פשוטים ,מהסוג
הטוב  -הוצאה בלתי-צפויה שנוספה להוצ־
אות החודש הזה) ומשתעלת כמו איש המרל־
בורו ביום רע .בנוסף ,התכניות שלי מהטור
הקודם ייאלצו להמתין קצת...
נשמע מבאס מאוד ,אבל הרי אני תמיד
"קופצת" ואומרת שצריך למצוא טוב בכל
רע ,נכון? אז מה הטוב? אהה ,יש טוב .בוודאי.
קודם כל ,אפשר לרבוץ מול "שובר שורות"

בווי-או-די עם פחות ייסורי מצפון ,ולקבל
צורה של כורסת טלוויזיה אחרי כמה שעות
בלי שאיש יוכל לטעון נגדך לבטלנות.
הראש לא קולט ספרות מתוחכמת מדי ואני
מוצאת את עצמי קוראת ספרים של ג'ראלד
דארל ,אליל נעוריי ובחרותי ,ונהנית בטי־
רוף.
והכי חשוב ,ואת זה יבינו בעיקר בנות המין
היפה ,רזיתי! כן ,שני קילו בשבוע זה ממש
לא רע .זה אפילו לא היה כרוך במאמץ ,כי
לא הייתי צריכה לשכנע את עצמי שאני לא
רעבה  -באמת לא בא לי לאכול .המראה
"השדוף" החדש שלי מצליח לפצות באופן
מסוים על כל ההשפעות של המחלה  -כאב
הראש ,הנזלת ,כאבי שרירים ותחושת המעי־
כות הכללית .למה לעשות עניין משפעת קלה
אם היא מלווה באבדן משקל מבורך? הבעיה
היחידה היא ,שברגע שאני ארגיש טוב ,בטח
אסתער על המקרר כמוכת כפן ואפצה את
עצמי במעדנים ,אז אני מנסה לחרוט במוחי
הקודח את ההחלטה שלא לעשות זאת.
ברצינות לרגע :נמאס לי ממש מהשפעת
ואני מתכננת להתחיל את השבוע החדש
בריאה" .אתה שומע ,גוף? מחר אתה בריא או
שיהיה לך עסק עם אישה שלא רק בריאותה
הפיזית מעורערת!".

טיפת ידע יכולה
לעשות אותך מלך
קורסים והשתלמויות במגמת סביבה ומים
במכללה הטכנולוגית רופין
מים הם לא רק מקור החיים של כולנו ,אלא אחד
ממקצועות העתיד שהדרישה אליו תלך ותתגבר
בעתיד הקרוב .בזכות התנאים הגיאוגרפיים
והאקלימיים ,ישראל נחשבת כמעצמת ידע בנושא
הטיפול במים על שימושיהם השונים.

במכללה הטכנולוגית ובמרכז להשתלמויות רופין,
פועלת מגמת סביבה ומים הכוללת תכניות לימוד ,ומגוון קורסים
עשיר וייחודי בשראל .בואו ללגום לרוויה מהידע ומהטכנולוגיות
העדכניות ,מהמרצים המובילים ומשלל האפשרויות וההשתלמויות
הקיימות ברופין ותעלו על גל ההצלחה.

חלק מהקורסים בלעדיים לרופין ורובם נערכים בשיתוף ובהסמכת משרד הבריאות
הלימודים נערכים במתכונת בוקר ו/או ערב ונהנים מתשתית מעבדות מתקדמות
מתקין  /בודק מז”ח מוסמך ( 40ש”ל)
דוגם מי שתייה א’  /ב’ ( 54ש”ל)
דוגם מי נופש ומקוואות ( 40ש”ל)
מפעיל בריכה ( 222ש”ל)
דוגם מי ביוב שפכים וקולחין ( 54ש”ל)

אתר רופין:
mtr.ruppin.ac.il

משאבות ומערכות שאיבה ( 80ש”ל)
טכנולוגיות חדישות בטיפול במי שתייה ( 56ש”ל)
טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים ( 40ש”ל)
תכנון ותפעול מערכות הולכת מים והשקיה ( 80ש”ל)
תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה ( 96ש”ל)

לפרטים נוספים:
09-8303525
09-8303500

ניקוי וחיטוי מערכות ומאגרי מי שתייה מוסמך ( 60ש”ל)
תחזוקת מערכות מים וביוב ( 100שעות לימוד)

המכללה
הטכנולוגית
המרכז להשתלמויות
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שמחות קטנות-גדולות
סיון שדמון
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צילום משותף לחברי עין עירון בשנתו ה 70-של המושב .לאחר עשור ,ינסו לשחזר את ההישג " -את זה אף אחד לא יחמיץ"

עין עירון חוגג שמונים
טיול נוסטלגי ,צילום קבוצתי ,תערוכה ,דיון בדרכים לשיפור איכות החיים ,יום ספורט היתולי
ופעילויות רבות נוספות יתקיימו לציון שמונה עשורים לעליית המושב לקרקע
שנת  2014היא שנת ה 80-לעלייה לקרקע
של מושב עין עירון ואנשי המושב לא נשארים
אדישים לתאריך הסמלי" .מה שחשוב זה לא
כל כך הפעילויות עצמן ,אלא העובדה שכל
המושב לוקח חלק בהכנה ובהשתתפות" ,אומר
רכז האירועים ,חנן בן דויד ,דור שני במושב.
"משהו כמו מאה איש עוסקים בהכנות בימים
אלה .חלק שרים במסגרת המקהלה ,חלק
מתכננים את יום הספורט ,וגם כל משפחה
אוספת את החומרים שיוצגו בתערוכה הגדולה
שאנחנו מתכננים .וזה מאוד מרגש" ,הוא
מספר.
האירוע הראשון ,טיול לאדמות חקלאיות

שהמושב קיבל ועיבד בתחילת דרכו ,מתוכנן
כבר לשבועות הקרובים ,ובו ייקחו חלק
כמאה מוותיקי המושב ומשפחותיהם .הביקור
הנוסטלגי באדמות בחבל מעון שבתחומי
המועצה האזורית אשכול יזכיר לבני הדור של
בן דויד את הלילות והימים שבילו באדמות
המרוחקות ,הבישול על הפתיליות והאוהלים
ויאכלו גם ארוחת צהריים וטיול רגלי.
באפריל מתוכנן "מרחב פתוח" ,דיון שבמרכזו
איכות החיים במושב ודרכים לשפר אותה.
בדיון ייקחו חלק מאנשי המושב ,כמובן ,אבל
בן דויד מזמין גם בני מושב שעזבו ,חברים
לשעבר ,ובקיצור "כל מי שהמושב חשוב לו".

בשבת שלאחר מכן יתקיים צילום קבוצתי של
כל אנשי המושב" .את זה אף אחד לא יחמיץ",
אומר בן דויד" .גם בחגיגות ה 70-צילמנו וזה
היה הצלחה גדולה.
"אנחנו נפגשים במקום יפה במושב,
מסתדרים כולם ביחד ,מצלמים במצלמה
מיוחדת ,ומדפיסים את הצילום הענק ותולים
בבית העם .כמובן שגם כל אחד מקבל צילום
לאימייל ומעלה לפייסבוק".
לקראת יום העצמאות תיפתח בבית העם
במושב גם תערוכה תחת הכותרת "עין עירון
 2014-1934וההיסטוריה של כל משפחה תוצג
במסמכים ,צילומים ותמונות וידאו" .אחרי זה,

מתוכנן יום ספורט היתולי ,שבו יחזרו הוותיקים
לקבוצות הגיל שלהם ויתחרו מול ילדי בית
הספר במשחקים כמו משיכת חבל ,ריצה בתוך
שקים "וכל המשחקים השטותניקים האלה".
גם טקסי הזיכרון השנתיים מתוכננים באופן
מיוחד השנה ,ביום הזיכרון לשואה ולגבורה,
בהשתתפות משפחות של עשרה ניצולי שואה
שחיו במושב ,וכמובן טקסי זיכרון" .המשפחות
יבואו להשתתף ונספר על כל אחד ואחת
מהניצולים" ,אומר בן דויד" .בטקס הזיכרון
לחללי צה"ל נזכיר את כל מתינו מאז קום
המושב ונניח זרים מיוחדים ואז נתכנס בבית
העם".

פרס "גור אריה" לתושב נטור

יותם רשף ,בוגר ישיבת חיספין וחבר המושב ,גילה צמח שמטהר מים ממתכות כבדות
פרס "גור אריה" על עבודות גמר מצטיינות
הוענק ליותם רשף ,תושב נטור ובוגר הישיבה
התיכונית חיספין שבגולן.
רשף כתב עבודת גמר במדעי הסביבה שס־
יכמה מחקר שערך בצמח מים שנקרא "עדשת
המים הזעירה" וגילה שלצמח הזה יכולת מיו־
חדת להצביע על קיום מתכות כבדות (נחושת,
עופרת ואבץ) וגם לספוח אליו את המתכות
הללו ,וכך לטהר מים ולאפשר שימוש חוזר
בהם.
רשף מציין ,כי הפוטנציאל המעשי של המח־
קר רב" :כיום ,מפעלי תעשייה מזרימים את
השפכים שלהם לאגנים .שתילת הצמח הזה
באגנים הללו תאפשר לספוח את המתכות
הכבדות ממי השפכים בדרך ביולוגית וירוקה,
ובכך למנוע זיהום של הקרקע והסביבה".
הליך המחקר וכתיבת העבודה נעשו בהנח־
יית דוקטור חנה פרנקל מהמכללה האקדמית
תל חי ושולי בן עוליאל ,רכזת עבודות גמר
בישיבה התיכונית .פרס "גור אריה" מוענק
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מדי שנה על ידי המינהל לחינוך התיישבו־
תי ופנימייתי במשרד החינוך ,במטרה לעודד
תלמידים במוסדות החינוך שבפיקוחו  -בתי
ספר אזוריים וכפרי נוער  -להכין עבודות גמר
ברמת חמש יחידות לימוד בתחומי דעת שונים
הקרובים ללבם.
בטקס חגיגי שהתקיים ביום חמישי13 ,
בפברואר ,בקריית חינוך "דרור" ,הוענק
הפרס לעשרה בוגרים מכל הארץ ,שהגישו
את עבודות הגמר המצטיינות ביותר לשנת
תשע"ג.
ד"ר בני פישר ,ראש המינהל ,שהעניק את
הפרס ליותם" :עבודות הגמר עומדות במרכז
תפיסת העולם החינוכית של המינהל ,לפיה
לימוד עצמי ,תוך ניסוי ,טעייה וגילוי הוא דרך
הלימוד המשמעותית ביותר שמערכת החינוך
יכולה להקנות לתלמידיה.
למצטיין רשף אמר" :נבחרת בזכות עבודת
גמר מעמיקה ומרשימה בתחומה .התמודדת
עם אתגר אינטלקטואלי ויכולת לו בזכות

אהבה לתחום הידע שבחרת ,סקרנות ,ביקור־
תיות ושאיפה למצוינות .אלו כללי הזהב שיו־
בילו אותך רחוק".
ענת בן מורה ורויטל פלד ,הממונות על
עבודת הגמר ,ציינו בנימוקיהן להענקת הפרס
לרשף" :יותם עשה שימוש בכלים מדעיים
והפגין לאורך כל העבודה עצמאות רבה ,הצגה
בהירה וביקורתית של מערך המחקר ושל
התוצאות ,המצביעות על הפוטנציאל המאוד-
רציני של הצמח .על כל אלה יותם ראוי לקבל
את פרס גור אריה".
ישראל גור אריה ז"ל ( )1965-1905היה מרכז
הפיקוח באגף לחינוך חקלאי ,שהפך לימים
למינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית
הנוער במשרד החינוך .גור אריה עלה לארץ
כילד ערב מלחמת העולם הראשונה ועם סיום
לימודיו בסמינר למורים הצטרף לקבוצת גבע.
הוא ניהל את סמינר הקיבוצים ,שבו הכשיר
מאות רבות של מורים על מנת שילמדו בהת־
יישבות העובדת.

יותם רשף בטקס הענקת הפרס" .עשה שימוש
בכלים מדעיים והפגין לאורך כל העבודה עצמאות
רבה"

י .קמחי בע”מ מציגה
טרקטור ג’ון דיר רב תכליתי דגם ,4520
תוצרת ארה”ב בהספק מנוע של  61.2כ”ס,
לשימושים חקלאיים ושרותי שדה.
יבוא,
שרות וגיבוי
י .קמחי
בע”מ

מחיר
ללא
תקדים!!!

•
•
•
•

•
•
•
•

מנוע דיזל  61.2כ”ס 4 ,צילינדר,
עם הזרקה ישירה .חזק וחסכוני!!!
הנעה 4X4
הגה הידראולי.
תמסורת סינכרונית של  12הילוכים
 +רוורסר הידראולי
(קדימה אחורה ללא קלאץ’)
PTO 540 + PTO economy
סלקטור מובנה  -להפעלת
אביזרים הידראולים.
מבנה הנדסי המקנה גמישות ויכולת
תמרון גבוהים.
אפשרות להתקנת מעמיס קדמי
מקורי ,עם פרוק והרכבה מהירים.
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לכל המשפחה

המזרח הקרוב

רומן היסטורי לגדולים ,מרדף אחר רוצח סדרתי לחובבי
המותחנים ושני כרכי פנטזיה מיתולוגית לבני הנוער

המשורר הוותיק יוסף עוזר משתף פעולה בספרו
החדש עם הציירת דליה כתב-אריאלי .התוצאה
מספרת את סיפור עולי המזרח לארץ

מאה גדולה
"חותמם של הדברים כולם" מאת אליזבת
גילברט הוא רומן על תשוקה ,על הרפתקה
ועל צמא לידע.
ַאלמה ויטאקר ,בוטנאית מחוננת
ָ
בעוד
ובת לחוקר כריזמטי שהפך לגבר העשיר
ביותר בפילדלפיה של המאה ה ,19-צוללת
לעמקי תעלומת האבולוציה ,היא מתאהבת
באמברוז פייק ,צייר סחלבים ,המושך
אותה בכיוון ההפוך ,אל
ממלכת הרוח .המדענית
והאמן מתאחדים בצורך
הנואש להבין את פעולת
העולם ואת המנגנונים
העומדים בבסיס החיים.
מתרחשת
העלילה
בקצב מסחרר על פני
הגלובוס כולו ומאוכלסת
בדמויות בלתי-נשכחות:
מתנגדי
מיסיונרים,
הרפתקנים,
עבדות,
אסטרונומים ,קברניטים,
גאונים ומטורפים גמורים.
במרכז העלילה  -אלמה,
הנמצאת במסע חיפוש נועז
בתקופה שבה כל ההנחות
המוקדמות לגבי מדע ,דת
ומעמד מתנפצות אל סלע
רעיונות חדשים ומסוכנים
(מאנגלית :קטיה בנוביץ',
כנרת-זמורה-
הוצאת
ביתן 542 ,עמודים).

תפניות
מפתיעות
בעלילה
"ירח דבש שני" הוא
מותחן מאת ג'יימס
פטרסון והווארד רוהאן.
ג'ון או'הרה ,סוכן מיוחד
של האף-בי-איי ,נשלח
לחקור מקרה רצח של
בני זוג שהיו בירח דבש,
שמניעיו נסתרים .החקירה
מתקדמת בעצלתיים עד
שמתקבלת הודעה על רצח
נוסף של בני זוג המבלים
בירח דבש .כשזוג שלישי
נרצח במהלך חופשת ירח
הדבש שלו ,או'הרה כבר
מבין שהוא מחפש רוצח
סדרתי ושהרצח הבא הוא
רק עניין של זמן.
מהחקירה מתברר ,כי
הסוכן הוא גם קרבן אפשרי.
שלושה גברים נרצחו
האחרונים
בשבועיים
ברחבי ארצות הברית
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ולכולם מכנה משותף אחד :הם עונים לשם
ג'ון או'הרה .הסוכנת שרה ברובייקר נשלחת
לביתו במטרה להביאו לדירת מסתור ,אבל
רמז דרמטי שמתגלגל לידיהם דוחף אותם
לשנות את התכנית  -מישהו חייב למצוא
היגיון בטירוף המשתולל ברחובות ולעצור
אותו (מאנגלית :אינגה מיכאלי ,הוצאת מודן,
 369עמודים).

מבחן רושאר

"גנזך אורות הסער" הוא
טרילוגיית פנטזיה מאת
ברנדון סנדרסון המיועדת
לבני הנעורים" .דרך
המלכים" ,הספר הראשון,
לוקח אותנו לרושאר ,עולם
של אבן וסופות .מאות שנים
חלפו מאז נפילתם של
עשרת המסדרים המקודשים
של אבירי האור ,אבל חרבות
ושריונות הרסיס שלהם
קיימים עדיין .אלו הם חרבות
רבות עוצמה וחליפות שריון
אימתניות שהופכות אנשים
לבלתי מנוצחים כמעט בקרב.
יקרי מציאות עד כדי כך,
שמלכים יוצאים למלחמות
רק כדי לזכות בהם.
מלחמה אחת כזאת
משתוללת ב"מישורים
במלחמה
המנופצים".
חסרת היגיון ,שבמהלכה
נלחמים עשרה צבאות
נפרדים נגד אויב יחיד,
נאבק קאלאדין להציל
את אנשיו ולהבין מדוע
מאמינים
המנהיגים
שאפשר לוותר על חייהם.
הלורד דאלינאר מפקד על
אחד הצבאות הללו .הוא
מוקסם מספר עתיק ששמו
"דרך המלכים" .חזיונות
מסתוריים טורדים את
שלוותו ומראים לו את ימי
קדם ואת אבירי האור.
של
האחר
בצדו
האוקיינוס מבקשת אישה
בשם שאלאן להתמחות
בחסותה של ג'סנה,
מלומדת מוכשרת וכופרת
ידועה לשמצה ,אחייניתו
היא
דאלינאר.
של
מתכננת גניבה מתוחכמת
ונועזת ,והמחקר שהיא
עורכת מרמז על סודות
מעברם של אבירי האור
ועל הסיבה האמתית
למלחמה (תרגום :צפריר
גרוסמן ,הוצאת אופוס2 ,
כרכים 1,242 ,עמודים).

כל כפולת עמודים כמעט בספר "נשיפ
קת המכחול" מכילה שיר מאת יוסף עוזר
ומולו ציור מאת דליה כתב-אריאלי.
השיר מתכתב עם הציור והציור מתכפ
תב עם השיר .הספר מעמיק ומרחיב את
דמותו של עוזר כאחד המשוררים המשפ
מעותיים והמעניינים הפעילים היום.
"נשיקת המכחול" הוא סיפור העלייה
של יהודי המזרח לארץ .חלקו הראשון
של הספר" ,המזרח טוחן דמעה" ,הוא
סדרת שירים על החיים בבית הוריו
של עוזר בעיראק ,טרם עלייתם לישפ
ראל .יש בהם סנטימנטליות קלישאתית
ותיאורים של שלל חפצי הבית וכינופ
ייהם ממלאים את השירים בחלק הזה
של הספר ,שהוא החלש מבין השלושה.
ציוריה של כתב-אריאלי נחמדים ,אך
הם בעיקר ציורי הטבע הדומם של כלי
הבית שמרביתם מתוארים ממילא בשיפ
רים.
בשיר "תליון" ,מבין השירים היפים,
מספר עוזר על נישואי הוריו מנקודת
מבטה של אמו" :ביום חתונתה של אמי
 /באה החפפה ,שכנה / ,בין שפתיה
חוט לתלוש שערה אחרי שערה/ .
היופי בא ובעקבותיו כאב האהבה"
ואחרי כמה שורות כותב עוזר " :והי�י
תה אמי קישוט  /זאת סיפר אבי בפשטות"
ומצליח לעשות אותנו אמפטיים אל האישה
הצעירה המתייפה לקראת חתונתה.
שערו השני של הספר " -הארץ המודיע",
מרשים ומעניין בהרבה מהקודם ,מספר על חיי
משפחתו של עוזר בישראל .שם חלק זה מורפ
כב משמות שני העיתונים "הארץ" ו"המודיע"
שהיו מונחים על שולחן אביו של עוזר ומתופ
ארים בשיר הראשון של חלק זה .בשער השני
מבוטאים קשיי ההגירה והעצב הרב ,שהופכים
את השירים למעניינים ויפים .למשל ,השיר
"דוהה בכאב" ,שבו מספר עוזר על שמחת חייו
של אביו שנעלמת ועל שערו המאפיר מזוקן.
אפילו שירי הטבע "כרך"" ,קיפודן" ו"גדילן"
המוקדשים לצמחיית הארץ ,אבל גם למורכבופ
יות הארץ ,מצליחים לרגש.
השיר "בית מחסיר" מחזיר אותנו אל היופי
שהיה בספרו הקודם של עוזר" ,עמק יזרעאל
ירושלים"" :לכנה שובנה אצבעות רגליי/ ,
לארץ ישראל  /מתפלשות בעפר  /שובעות
עפר של  /עמק יזרעאל"  //כיצד הזמן חמק
עבר  /ננעלו רגליי לפתע  /נעליים שחורות
חוצצות".
השיר "אמת לאמיתה" ,המנסה ליצור משהו
מ"ארץ ישראל הישנה והטובה" באמירה "בארץ
ישראל היו שדות  /היו מרגניות והרבה אמת
לאמית"ה" ,מסתיים באיזה געגוע לאמת ה�פ
שוטה של ימים עברו ,אבל כשהוא מגיע דווקא
מאת המשורר הזה ,הוא מפתיע ומוזר בארכפ
איות ובסתמיות.
ב"המנון הלב" ,החלק השלישי ,רוכזו שירים

"נגיעות של מכחול" .שיר מתכתב עם תמונה ,ציור
צילום :עטיפת הספר
מדבר אל שיר

"בית מחסיר" מחזיר אותנו
אל היופי שהיה בספרו הקו־
דם של עוזר" ,עמק יזרעאל
ירושלים"" :לכנה שובנה אצ־
בעות רגליי / ,לארץ ישראל
 /מתפלשות בעפר  /שוב־
עות עפר של  /עמק יזרעאל"
 //כיצד הזמן חמק עבר /
ננעלו רגליי לפתע  /נעליים
שחורות חוצצות"
המציגים את התלבטויותיו של המשורר ,את
מבטו האישי יותר  -אל חייו שלו ,יחסו אל
עצמו ,ארצו ,אמונתו ומשפחתו .זה החלק הטוב
ביותר שבספר ומשום מה ,אין בו מציוריה של
דליה כתב אריאלי.
השיר הראשון הוא "ליל הענבים" והיחס
המורכב שבו אל האמונה ואל האל הוא אחת
מהפנינים שבספר זה" .שיר מבוגרים" ,שבו
מביט המשורר אל ספקנות ומרדנות נעוריו
במבט לאחור ,גם הוא שיר יפה מאוד .השיר
המסיים את הספר" ,תהום" ,הוא שיר פוליטי
עדין ויפה ובו גדר ההפרדה והטבע הירושלמי,
הארץ-ישראלי לוקחים חלק במאבק ובדו הקפ
יום הישראלי-פלסטיני.
"נשיקת מכחול" .יוסף עוזר ודליה כתב-
אריאלי ,בהוצאת משיב הרוח120 .2014 ,
עמודים.

התערוכה השנתית
לטכנולוגיה חקלאית ,מים ואנרגיה מתחדשת

28.10.2014

יום שלישי ד' בחשוון התשע"ה בין השעות 9:30-16:30
בגן הלאומי מעיין חרוד

המקום להזדמנויות עסקיות ולמפגש עם חקלאים
הכניסה חופשית
להבטחת מקומך בין המציגים :

עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מייל edna.ziv@maariv.co.il :
מארגני התערוכה :

יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל  | yoram.tabibi@maariv.co.il :נייד 052-2773132 :
מקבוצת :

6.3.14
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טריוויה

עמרם קליין

תשבץ

amramklein@yahoo.com

עדיף תמיד
לדבר בפרחים

תשבץ היגיון

 amosquitoz@gmail.comעמוס צימרמן ©

מס' 69

מאוזן:
 .1מוך בכלי הדם של המוגבלים אנכית ( .4 ;)6ניפול על אחד שישן לנצח (( .8 ;)4עם
 3מאונך) בירה קפואה ( .9 ;)4רק פגום נמרח אחרי המקלחת ( .11 ;)3,3האל הנורדי
דמיין בית בתקופת פריחה ( .12 ;)4,3עבר לחו"ל בגלל הפילגש ( .13 ;)3האיבר של
מארק ( .15 ;)3ריינר ,צור אי-רוגע עם אם ,16-למשל ( .18 ;)3,4טען והחליט :כך
יהיה תמיד ( .19 ;)3,3ראו  20מאונך;  .21חיתן גברת הפוכה ( .22 ;)4בואי למטה,
קלארקסון! יש לי רעיון קיצוני (.)6

א .לפי נתוני משרד החקלאות,
בישראל עובדו בשנת 2002
 27אלף ו 951-דונם פרחים
שונים .כמה דונם פרחים
עובדו ב?2012-
 31 .1אלף ו 978-דונם.
 35 .2אלף ו 978-דונם.
 39 .3אלף ו 978-דונם.
 45 .4אלף ו 978-דונם.

מאונך:

ב .בשנת  2002עובדו בישראל
 2,069דונם של גיבסנית.
כמה דונמים של פרח זה
עובדו ב?2012-
 2,624 .1דונם.
 2,924 .2דונם.
 3,924 .3דונם.
 4,142 .4דונם.

 .1תנו להן מסז' בשובכן ,אני יוצאת לדרך ( .2 ;)5ערפד בחלום פירסומי (.3 ;)5
ראו  8מאוזן;  .5זאת שמופרשת? ברשותה רך ( .6 ;)5המזל גר באפריקה ( .7 ;)5ירק
שחצבו מתוך מוצר חלב ( .10 ;)3,4מה צדים שירזי ופיניקס? ( .13 ;)2,5דב וראפר
שמו איפור ( .14 ;)5יתכופף בשובו לכבוד הזר ( .16 ;)5הספרדי אמר כן לפלוץ וזה
גרם לו להיות מרוצה מעצמו ( .17 ;)5יחרוץ בבלבול את גורל הורגי (( .20 ;)5עם 19
מאוזן) מוטב שהימלבלוי פה (.)4

ג .בשנת  2002עובדו בישראל
 2,136דונם של ורדים.
כמה דונמים ורדים עובדו
ב?2012-
 2,936 .1דונם.
 1,236 .2דונם.
 1,099 .3דונם.
 499 .4דונם.
ד .בשנת  2002עובדו בישראל
 2,558דונם של פרחי
שעווה .כמה דונמים עובדו
ב?2012-
 3,038 .1דונם.
 3,638 .2דונם.
 3,938 .3דונם.
 4,738 .4דונם.
ה .טריוויה למתקדמים
איזה פרח מהבאים אינו
מגודל בארץ?
 .1אכילאה.
 .2ארגוניום.
 .3אלקוניה.
 .4בנקסיה.
תודה לאגרונום דובי וולפסון,
מדריך מקצועי ראשי ,שתל־
נות וסחלבים ,בתחום הפרחים,
שה"מ ,המשרד לחקלאות
ולפיתוח הכפר ,על סיועו
בהכנת החידון.

תשובות לתשבץ מס' :68
מאוזן .1 :התריעה;  .4חדשן;  .8חשוף;  .9חובקים;  .11זיקוקים;  .12הסתגרה; .15
יתורגמו;  .18דיקציה;  .21מפרץ;  .22אפילוג.
מאונך .1 :הרגיז;  .2ריחוק;  .3עילג;  .5דיקלה;  .6נחמדת;  .7גולמיות;  .10מקשיבים;
 .13גרדום;  .14הוקיר;  .16גוגול;  .17וינטג'.

תשובות:
א.4 .
ב.1 .
ג.4 .
ד.2 .
ה.3 .
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צילום :י"ש

6.3.14

08-8560200
08-8584906
052-8385704
050-3120245
Mail - reutap@gmail.com

25 ||

6.3.14

073-2369146
 .1ג'ון דור 79 ,42-40
למכירה
במצב מעולה  +מזגן
 .1טרקטור פיאט
 .2ג'ון דיר 81 ,40-40
במצב מעולה  +מזגן
 70-66מודל 85
 .3ג'ון דיר 72 ,20-30
למטעים.
דגם אמריקאי מצויין
 .4לנדני 4X4, 67-80
 .2טרקטור TNS-85
 ,2010יד ראשונה
מודל 2006
 .5בל פדנה2010 ,
אטלקי  4X4הגה
 .3מכונת מיון לפירות +
מתהפך ,חדש
 .6פרגסון  82 ,240הגה
מברשות  +מסועים
הודראלי
 .4דיסקוס  8צלחות 24 +
 .7פרגסון  79 ,265הגה
הודראלי
 .5סכין למטעים
 .8פיאט 4X4, 79 1000
 .6טרקטור פיאט 640
 .9מזבלת אורגנית
“יורן”  9קוב
מודל 78
 .10קלטרת  9 ,7רגלים
 .7טרקטור פיאט 540
קפצי “שנצקי”
 .11דיסק  16צלחות
מודל 80
“שנצקי”  3נקודות
 .8עגלות לטרקטור
 .12מגלז  3נקודות
“שנצקי”
ולטרקטורון
 .13תורן  3נקודות
 .9קומפרסור אוויר
הודראלי לטרקטור
 .14מלגזה בייסטר
מכל הגדלים
 2004תלת שלבי ,תורן
 .10מרסס מפוח 500
נמוך
 .15מתחחת 200 160
ליטר 1500 + 1000 +
חדש “שנצקי”
ליטר
 .16מלגזה קייס שדה
 .11מרסס עשביה  + 500מהצבא במצב מעולה
₪ 25,000
 1000ליטר 1500 +
 .17דיסק נגרר 28
צלחות
 .12מוט משכיב
 .18מלגזה מנטו 2000
למטעים
במצב מעולה
 .19סאם  85פורטטו
 .13משאית דאבל
4X4 2003
קבינה להובלת פירות
 .20מני מחפרון 1998
ליברה  455זחל
 .14מכסחת שרשרת
 L.S .21טרקטור 60
 .15מרסקת גזם
כ”ס  4X4 2014חדש
 L.S .22טרקטור 90
 .16עצי זית במחיר
כ”ס  4X4 2014חדש
 L.S .23טרקטור 100
מיוחד
כ”ס  4X4קבינה 2014
 .17הובלות טרקטורים
חדש
לכל חלקי הארץ
קניה  /החלפה  /מכירה
לפרטים:

למכירה/להשכרה

וקרוואנים“ .רעות
משרד

מכולות
הובלות

חלקי

בכל

הארץ  +מנוף  100טון.
קונה מכולות ומבנים.

052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878
לרכישה
קבלן

ועקירה

גיזום

מחפש לרכוש עצים,
פרדסים,

מטעים,

אשכולית ,אבוקדו ,זית,
הדרים ,נשירים ועוד.
דילול והוצאת שורש
הארץ

בכל

054-5801724
נדל"ן
למכירה
חקלאיות

נחלות
במושבים:
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הכרויות” • פרופילי אלומיניום

הכרויות לחממות  -קנו ישירות
נישואין
למטרת
רווקים/ות או פרק אצל היצרן.
ב’ בחיים .לאיכותיים
• ברגים  +קפיצי
ורציניים בכל הגילאים.
להכרות אבטחה
מומחית
ללא ידיעת הילדים
• פרופילי אלומיניום
מודאגים
שהוריהם
שילדהם עדיין לא מצאו סטנדרטים  +מיוחדים
זוגיות כלבבם ,צרפו
• קליפסים לכל סוגי
אותם למאגר הלקוחות
האיכותי .מאגר הקיים החחמות במחירים
מהצפון ועד לדרום25 .
אטרקטיבים
שנים המשרד קיים.
חתונות לפני ומאחורי • ייעוץ מקצועי ואמין
מוכחות.
תוצאות
יגאל052-2343290 :

כפר קיש ,שרונה ,ד ג נ י
" 0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0יקבי גולדברג בע"מ"
אילניה ,שדה יעקב ,א ו ר ל י
.0 5 2 - 2 3 3 9 7 4 4
שדמות

ירדנה
אברהם

דבורה,

ומגן

שאול.
שפיגלר

(חבר ההתיישבות העובדת )
רימקס

770

עפולה  /כפר תבור
avrahams100@gmail.com

טיול וטרק בנפאל
בשמורת
טרק
ה א נ א פ ו ר נ ה
,15.4.14
יציאה:
28.4.14
חזרה:
מובטחת)
(יציאה
ל פ ר ט י ם :

שביט
איתי
050-5755200
או "עולם אחר"
1-700-708-999
www.awt.co.il

ל
א
פ
נ
מאורגן
טיול
ביותר
הטוב
חוויה מדהימה ,טרק,
מקדשים.
ספארי,
04-8103456
ג'יפים,
אופניים,
לעצמאים.
 0 4 - 9 5 1 1 0 5 8פקס 08-6341503 :טיול
 16יום באפריל .2014
מיוחדת e e t @ b e z e q i n t . n e t
מחלקה
קוצר
גור
ל מ ס ו ר ת י י ם 0 5 2 - 4 3 5 9 9 9 0 eet1@bezeqint.net
ו מ ס ו ר ת י ו ת
שושן
דוד
www.aluminium4u.com
050-8920004
הגילאים
בכל
www.elnepal.co.il
רווקים,
רווקות ,שתילים למכירה
גרושות,
גרושים,
מבנים ניידים
בלבד!
לכורמים
אלמנות
אלמנים,
מורכבים,
גפן
שתילי
זכאי לצימר בע”מ
לפנות:
לפרטים
 0 5 0 - 8 2 2 0 8 7 6גם נטיעה מיידית .בניית צימרים  /בתי
ת מקור "חוות יזרעם".

052-6833181 050-7294519 054-4917064

6.3.14

הכרויות

אביזרים לחממות

טיולים לחו"ל

מהנדס
רווק,
50
אזרחי ,נאה מאוד,
יצוגי,
איכותי,
באישיותו
מקסים
מעוניין להכיר רווקה
אקדמאית אירופאית
עד גיל  38לנישואין.
ניתן
למתאימות
לכתוב לת"ד 6277
מרכז הכרמל חיפה

למכירה
אננס

שתילי
מובחרים,

מזן קאיין (זן ענק)
לפרטים
משק

והזמנות

עץ ,תוספות בנייה
מעץ  -פרגולות ודקים.
ברוך,
כפר
מושב
טל’052-4658888 :
ww w. z a k a i - l e . c o m

מחשבי השקייה
מחשבי

השקייה

חברת

טלגיל

של
מסוג

טל

אפסולט ספיר  12במחיר

052-3964107

ליחידה.

 1,800ש"ח

054-5637999 052-3964160

073-2369146

המושבות החקלאיות היהודיות
מתארגנת קבוצה של צאצאי
בני המושבות למסע שורשים
לאוקראינה ליישוב היהודי הגדול
של המאה העשרים ,המקום בו
קמה לתחייה התרבות היהודית
יציאה ב 1-ליולי

לפרטים והרשמה:

03-9224410

דרושים/ות עובדים/ות
לאלונית במושב סגולה

אנו מציעים:
� עבודה בחברה צעירה ודינאמית .למתאימים ,קידום
במסלול עתודאים.
� אם יש לך תודעת שירות גבוהה ,נכונות לעבוד
במשמרות ,יכולת מכירה ,השכלה תיכונית מלאה.
� המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

לפרטים נוספים :שרון ����������-

הכנסה בזמנך הפנוי
בעל/ת יחסי אנוש ויחסי ציבור מעולים
לניהול מכירות בגדי ילדים ממיטב המותגים
בתערוכות ביישוב בו את/ה מתגורר/ת.
לפרטים054-6868606 :

חשבון
בורוכוף-עובד רואי
• הנהלת חשבונות לעצמאים

• הנהלת חשבונות לחברות • הגשת דוחות מס
שירות מקצועי ויחס מועדף לכל לקוח
אפשרות לאיסוף חומר מבית הלקוח | זמינות מירבית | מחירים הוגנים
שירות בכל הארץ
רחוב הנמל  ,2חיפה  31001שלוחה :קיבוץ מצובה
טלפון 04-3732010 :נייד 054-3003024 :רו”ח ארז עובד
www.bo-cpa.net erez@bo-cpa.net

ליסינג חכם לרכב
רוצים רכב חדש?
מעוניינים בפריסת תשלומים
מתאימה ליכולת הכספית?

בשביל זה אנחנו כאן!
ט.י.ש ליס בע”מ
תכניות מיוחדות ומותאמות
לחברי ותושבי קיבוצים ומושבים.

ליסינג
חכם לרכב
אנא צרו קשר עם
מוטי ברנדס ,חבר קיבוץ יד-מרדכי
נייד052-3962444 :
דוא”לmoti@yadmor.co.il :
משרד03-6448081 :

פקס03-6428846 :

חפש אותנו
בפייסבוק

הזמן הירוק,
קו למושב,
יבול שיא,
הרפת

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

גדי שילדן -

משרד עורכי דין

עו"ד ,רו"ח וכלכלן

• מכירת בתים ,נחלות ,משק חקלאי ,מגרשים
• יעוץ מס שבח
• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
אם מכרתם משק ,דירה או נכס
מקרקעין אחר ב 4-שנים אחרונות

וחוייבתם במס שבח יתכן ששילמתם יותר מדי
לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
(גם אם טופל ע"י אחרים)

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 −
יקנעם מושבה 050-2145000 −

גורי כלבים

למסירה!!!

והחלב
עיתוני
המרחב
הכפרי

כלבלבים מקסימים מתל אביב,
בני חודשיים ,מחפשים בית חם,
איכותי ולבבי!!!
לפרטים:
צפריר יעקובסון-פלד
052-8754461
6.3.14
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